
AM\901887ET.doc PE489.478v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Majandus- ja rahanduskomisjon

2011/0296(COD)

14.5.2012

MUUDATUSETTEPANEKUD
621–824

Raporti projekt
Markus Ferber
(PE485.888v01-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust [Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus] börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete 
vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta

Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))



PE489.478v01-00 2/122 AM\901887ET.doc

ET

AM_Com_LegReport



AM\901887ET.doc 3/122 PE489.478v01-00

ET

Muudatusettepanek 621
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Leonardo Domenici, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users.For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.Thus Article 29 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Muudatusettepanek 622
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

During the various stages of the ongoing financial crisis, Europe’s market infrastructures 
have been a crucial stabilising factor, managing the financial consequences of the insolvency 
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of major financial institutions without recourse to the finances or resources of other 
participants or government bodies.The proposed access provisions would undermine that 
vital role by fragmenting existing deep liquidity pools in which the portfolios of insolvent 
financial institutions can be closed out, and by introducing legal and regulatory uncertainty 
in the conduct of emergency action and crisis management by central counterparties and 
trading venues. This would significantly weaken Europe’s infrastructures. In contrast, their 
competitors in third countries would remain strong given that no other G20 jurisdiction is 
implementing equivalent requirements. As a result, the proposed provisions would de-
stabilise global competition instead of promoting it. It is at least worth launching a debate on 
this particular issue.

Muudatusettepanek 623
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. de

Selgitus

Zugang zu Handelsplätzen und CCP war nicht Teil der öffentlichen Konsultation. Die 
Zugangsregelungen sind ohne eine entsprechende öffentliche Konsultation in den 
Legislativvorschlag eingeführt worden.Der Vorschlag impliziert Interoperabilität zwischen 
systemisch wichtigen Marktinfrastrukturen und damit die Erhöhung von systemischen Risiken. 
Der CCP Zugang zu Handelsströmen börsennotierter Derivate kann durch den Wettlauf um 
die niedrigsten Rechts- und Risikostandards zu einer Destabilisierung der Finanzmärkte 
führen. Damit wird die Kernfunktion von CCPs, erfolgreich Risiken zu managen, 
untergraben.Im Rahmen des EMIR-Gesetzgebungsprozesses wurden die Risiken einer 
Derivate-Interoperabilität erkannt und entsprechend festgelegt, dass diese allenfalls nach 
einer umfassenden Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden kann.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 28 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Muudatusettepanek 624
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vastupidiselt komisjoni ettekujutusele suurendaks nimetatud tuletisinstrumentide sektoris 
süsteemset riski kõige rohkem avatud juurdepääs. Seadusandlik ettepanek innustab 
vastastikust seotust ja soodustab süsteemselt tähtsate turgude infrastruktuuride killustatust. 
Killustumisel võib olla ebasoodsaid mõjusid seoses möödavaatamisega, riskijuhtimisega. 
Börsil kaubeldavate tuletisinstrumentide juurdepääsu sätted võivad selliseid turge nõrgestada 
ning kujutada ohtu hinnakujundamise mehhanismi püsivusele.

Muudatusettepanek 625
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 626
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks määruse [ ] (Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus) artikli 8a 
kohaldamist, edastab kauplemiskoht 
kauplemise sisendandmeid kedagi 
diskrimineerimata ning läbipaistvalt, 
sealhulgas juurdepääsutasude osas, keskse 
vastaspoole taotluse alusel mis tahes 
kesksetele vastaspooltele, kes on saanud 

1. Ilma et see piiraks määruse [ ] (Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus) artikli 8a 
kohaldamist, edastab kauplemiskoht 
tehingujärgseid sisendandmeid kedagi 
diskrimineerimata ning läbipaistvalt, 
sealhulgas juurdepääsutasude osas, keskse 
vastaspoole taotluse alusel mis tahes 
kesksetele vastaspooltele, kes on saanud 
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tegevusloa või on tunnustatud määruse [ ] 
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
alusel ning kes soovivad kliirida selles 
kauplemiskohas sõlmitud finantstehinguid. 
Seda nõuet ei kohaldata 
tuletisinstrumendilepingute suhtes, mille 
suhtes juba kohaldatakse määruse 
[Euroopa turu infrastruktuuri määrus] 
artikli 8a kohast juurdepääsukohustust.

tegevusloa või on tunnustatud määruse [ ] 
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
alusel ning kes soovivad kliirida 
finantstehinguid, ainult juhul, kui on ohus 
finantsturu sujuv ja korrakohane 
toimimine. Seda nõuet ei kohaldata 
tuletisinstrumendilepingute suhtes, mille 
suhtes juba kohaldatakse määruse 
[Euroopa turu infrastruktuuri määrus] 
artikli 8a kohast juurdepääsukohustust.

Or. en

Muudatusettepanek 627
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks määruse [ ] (Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus) artikli 8a 
kohaldamist, edastab kauplemiskoht 
kauplemise sisendandmeid kedagi 
diskrimineerimata ning läbipaistvalt, 
sealhulgas juurdepääsutasude osas, keskse 
vastaspoole taotluse alusel mis tahes 
kesksetele vastaspooltele, kes on saanud 
tegevusloa või on tunnustatud määruse [ ] 
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
alusel ning kes soovivad kliirida selles 
kauplemiskohas sõlmitud finantstehinguid. 
Seda nõuet ei kohaldata 
tuletisinstrumendilepingute suhtes, mille 
suhtes juba kohaldatakse määruse 
[Euroopa turu infrastruktuuri määrus] 
artikli 8a kohast juurdepääsukohustust.

1. Ilma et see piiraks määruse [ ] (Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus) artikli 8a 
kohaldamist, edastab kauplemiskoht 
kauplemise sisendandmeid kedagi 
diskrimineerimata, objektiivselt ning 
läbipaistvalt, sealhulgas juurdepääsutasude 
osas, keskse vastaspoole taotluse alusel mis 
tahes kesksetele vastaspooltele, kes on 
saanud tegevusloa või on tunnustatud 
määruse [ ] (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) alusel ning kes soovivad kliirida 
selles kauplemiskohas sõlmitud 
finantstehinguid, välja arvatud juhul, kui 
selline juurdepääs ohustaks turgude 
sujuvat või korrakohast toimimist viisil, 
mis tekitab süsteemset riski. Seda nõuet ei 
kohaldata tuletisinstrumendilepingute 
suhtes, mille suhtes juba kohaldatakse 
määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 8a kohast 
juurdepääsukohustust.

Or. en
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Muudatusettepanek 628
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks määruse [ ] (Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus) artikli 8a
kohaldamist, edastab kauplemiskoht 
kauplemise sisendandmeid kedagi 
diskrimineerimata ning läbipaistvalt, 
sealhulgas juurdepääsutasude osas, keskse 
vastaspoole taotluse alusel mis tahes 
kesksetele vastaspooltele, kes on saanud 
tegevusloa või on tunnustatud määruse [ ] 
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
alusel ning kes soovivad kliirida selles 
kauplemiskohas sõlmitud finantstehinguid. 
Seda nõuet ei kohaldata 
tuletisinstrumendilepingute suhtes, mille 
suhtes juba kohaldatakse määruse 
[Euroopa turu infrastruktuuri määrus] 
artikli 8a kohast juurdepääsukohustust.

1. Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 
…/… [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 8 kohaldamist, edastab 
kauplemiskoht kauplemise sisendandmeid 
kedagi diskrimineerimata ning 
läbipaistvalt, sealhulgas juurdepääsutasude 
osas, keskse vastaspoole taotluse alusel mis 
tahes kesksetele vastaspooltele, kes on 
saanud tegevusloa või on tunnustatud 
määruse [ ] (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) alusel ning kes soovivad kliirida 
selles kauplemiskohas sõlmitud 
finantstehinguid. Seda nõuet ei kohaldata 
tuletisinstrumendilepingute suhtes, mille 
suhtes juba kohaldatakse määruse (EL) nr 
…/… [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 8 kohast 
juurdepääsukohustust. 

Or. en

Muudatusettepanek 629
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Keskne vastaspool, millel juba on 
valdav instrumentide turuosa kas 
Euroopas või kolmandas riigis, ei saa 
vastavalt artikli 29 lõikele 1 kasutada 
juurdepääsuluba kauplemiskohtadele, 
eesmärgiga turul enda positsiooni 
tugevdada.
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Or. en

Selgitus

Domineerivad osapooled kuritarvitavad juurdepääsuluba selleks, et tugevdada enda 
positsiooni ja selle tulemusena kõrvaldada konkurentsi. Tuletisinstrumentidele on vaja sätet, 
mis sellise ebasoodsa tulemuse kõrvaldamisega tegeleks seoses arvelduskodade kõrge 
külgetõmbejõu ja seotuse efektiga, mida nad vastloodud või väiksemates kauplemiskohtades 
müüdavate toodete puhul kasutavad. Ilma sellise sätteta ei saa tuletisinstrumentidega 
arveldamises konkurentsi olla.

Muudatusettepanek 630
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 29 lõikes 1 sätestatud 
juurdepääsu kauplemisandmetele seoses 
tuletisinstrumentidega, mis ei ole 
börsivälised tuletisinstrumendid, mida 
reguleerib määrus [ ] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus), nõutakse ainult 
kauplemiskohtadelt, mis moodustavad 
rohkem kui 10% Euroopa 
kogukaubandusest tuletisinstrumentidega
kauplemisel.

Or. en

Selgitus

Väga tähtis on, et organiseeritud kauplemiskohtades tuletisinstrumentidega kauplemise osas 
antakse turul osalejatele valida, millist arvelduskoda ja kauplemiskohta nad soovivad 
kasutada. Sellest hoolimata, et tagada konkurentsi ja innovatsiooni olemasolu, peaksid 
juurdepääsusätted kohalduma ainult nendele, kes tegelevad juba pidevalt kauplemisega. 
Iseäranis uutelt sisenejatelt ei tohiks paluda kauplemisteavet enne, kui nad on saavutanud 
turul kindla turuosa.

Muudatusettepanek 631
Anne E. Jensen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tuletisinstrumentidele, mis ei ole 
börsivälised tuletisinstrumendid, kehtib 
artikli 29 lõikes 1 sätestatud 
kauplemisandmetele juurdepääs ainult 
kauplemiskohtadele, mis käsitlevad 
rohkem kui 10% Euroopa 
kogukaubandusest tuletisinstrumentidega 
kauplemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 632
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kauplemiskoht annab kesksele 
vastaspoolele kirjaliku vastuse kolme kuu 
jooksul, võimaldades juurdepääsu 
tingimusel, et asjaomane pädev asutus ei 
ole keeldunud selle andmisest vastavalt 
lõikele 4, või keeldudes sellest. 
Kauplemiskoht võib juurdepääsu 
võimaldamisest keelduda ainult lõikes 6 
sätestatud tingimustel. Juhul kui 
juurdepääsu võimaldamisest keeldutakse, 
peab kauplemiskoht esitama oma vastuses 
kesksele vastaspoolele selle kohta 
ammendavad põhjendused ning teavitama 
sellest otsusest kirjalikult oma pädevat 
asutust. Kauplemiskoht teeb juurdepääsu 
võimalikuks kolme kuu jooksul pärast 
juurdepääsutaotlusele positiivse vastuse 
andmist.

3. Kauplemiskoht annab kesksele 
vastaspoolele kirjaliku vastuse kolme kuu 
jooksul, võimaldades juurdepääsu 
tingimusel, et asjaomane pädev asutus ei 
ole keeldunud selle andmisest vastavalt 
lõikele 4, või keeldudes sellest. 
Kauplemiskoht võib juurdepääsu 
võimaldamisest keelduda ainult tõhusale 
riskianalüüsile tuginedes ja lõikes 6 
sätestatud tingimustel. Juhul kui 
juurdepääsu võimaldamisest keeldutakse, 
peab kauplemiskoht esitama oma vastuses 
kesksele vastaspoolele selle kohta 
ammendavad põhjendused ning teavitama 
sellest otsusest kirjalikult oma pädevat 
asutust. Kauplemiskoht teeb juurdepääsu 
võimalikuks kolme kuu jooksul pärast 
juurdepääsutaotlusele positiivse vastuse 
andmist.

Or. en
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Muudatusettepanek 633
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kauplemiskoht annab kesksele 
vastaspoolele kirjaliku vastuse kolme kuu 
jooksul, võimaldades juurdepääsu 
tingimusel, et asjaomane pädev asutus ei 
ole keeldunud selle andmisest vastavalt 
lõikele 4, või keeldudes sellest. 
Kauplemiskoht võib juurdepääsu 
võimaldamisest keelduda ainult lõikes 6
sätestatud tingimustel. Juhul kui 
juurdepääsu võimaldamisest keeldutakse, 
peab kauplemiskoht esitama oma vastuses 
kesksele vastaspoolele selle kohta 
ammendavad põhjendused ning teavitama 
sellest otsusest kirjalikult oma pädevat 
asutust. Kauplemiskoht teeb juurdepääsu 
võimalikuks kolme kuu jooksul pärast 
juurdepääsutaotlusele positiivse vastuse 
andmist.

3. Kauplemiskoht annab kesksele 
vastaspoolele kirjaliku vastuse kolme kuu 
jooksul, võimaldades juurdepääsu 
tingimusel, et asjaomane pädev asutus ei 
ole keeldunud selle andmisest vastavalt 
lõikele 4, või keeldudes sellest. 
Kauplemiskoht võib juurdepääsu 
võimaldamisest keelduda ainult lõigetes 4 
ja 6 sätestatud tingimustel. Juhul kui 
juurdepääsu võimaldamisest keeldutakse, 
peab kauplemiskoht esitama oma vastuses 
kesksele vastaspoolele selle kohta 
ammendavad põhjendused ning teavitama 
sellest otsusest kirjalikult oma pädevat 
asutust. Kauplemiskoht teeb juurdepääsu 
võimalikuks kolme kuu jooksul pärast 
juurdepääsutaotlusele positiivse vastuse 
andmist.

Or. en

Muudatusettepanek 634
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Juhul kui kauplemiskoht keelab lõike 
3 alusel juurdepääsu kesksele 
vastaspoolele, teavitab ta oma pädevat 
asutust, kes seejärel vaatab taotluse otsuse 
üle, et olla kindel selle vastavuses lõigetele
1 ja 3. Kui pädev asutus otsustab, et 
kauplemiskoht ei ole täitnud lõigetes 1 ja 



AM\901887ET.doc 11/122 PE489.478v01-00

ET

3 sätestatut, teavitab ta otsusest 
kauplemiskohta, keskset vastaspoolt ja 
kauplemiskoha pädevat asutust, ja nõuab, 
et kauplemiskoht võimaldaks juurdepääsu 
kolme kuu jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 635
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kauplemiskoha pädev asutus võib 
keelduda võimaldamast kesksele 
vastaspoolele juurdepääsu 
kauplemiskohale ainult juhul, kui 
juurdepääs ohustaks turgude sujuvat või 
korrakohast toimimist. Juhul kui pädev 
asutus keeldub nimetatud alusel 
juurdepääsu võimaldamast, väljastab ta 
oma otsuse kahe kuu jooksul pärast lõikes 
2 osutatud taotluse saamist, esitades 
kauplemiskohale ja kesksele vastaspoolele 
selle kohta ammendavad põhjendused, 
sealhulgas tõendid, millele tema otsus 
tugineb.

4. Kauplemiskoha pädev asutus võib 
keelduda võimaldamast kesksele 
vastaspoolele juurdepääsu 
kauplemiskohale ainult juhul, kui 
juurdepääs ohustaks turgude sujuvat või 
korrakohast toimimist. Juhul kui pädev 
asutus keeldub nimetatud alusel 
juurdepääsu võimaldamast, väljastab ta 
oma otsuse kahe kuu jooksul pärast lõikes 
2 osutatud taotluse saamist, esitades 
kauplemiskohale ja kesksele vastaspoolele 
selle kohta ammendavad põhjendused, 
sealhulgas tõendid, millele tema otsus 
tugineb. Börsiväliste tuletisinstrumentide 
puhul tagatakse keskse vastaspoole 
juurdepääs kauplemiskohale määruse [ ] 
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
sätete alusel.

Or. en

Selgitus

Peab olema selgelt arusaadav, et börsiväliste tuletisinstrumentidega tegeletakse nende eriliste 
tunnuste tõttu eraldi Euroopa turu infrastruktuuri määruse raames. Teised finantstooted, eriti 
aga reguleeritud turu tuletisinstrumendid, peaks olema finantsinstrumentide turgude määruse 
juurdepääsuõiguste sätete käsitlusalas.
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Muudatusettepanek 636
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kauplemiskoha pädev asutus võib 
keelduda võimaldamast kesksele 
vastaspoolele juurdepääsu 
kauplemiskohale ainult juhul, kui 
juurdepääs ohustaks turgude sujuvat või
korrakohast toimimist. Juhul kui pädev 
asutus keeldub nimetatud alusel
juurdepääsu võimaldamast, väljastab ta 
oma otsuse kahe kuu jooksul pärast lõikes 
2 osutatud taotluse saamist, esitades 
kauplemiskohale ja kesksele vastaspoolele 
selle kohta ammendavad põhjendused, 
sealhulgas tõendid, millele tema otsus 
tugineb.

4. Kauplemiskoha pädev asutus võib 
keelduda võimaldamast kesksele 
vastaspoolele juurdepääsu 
kauplemiskohale ainult juhul, kui 
juurdepääs ohustaks selgelt ja oluliselt 
kauplemiskoha või finantsturgude 
talitlemise sujuvat ja korrakohast toimimist 
viisil, mis tekitaks süsteemset riski või
sarnaseid teisi tingimusi, mille komisjon 
lõike 6 alusel vastu võtab. Selline otsus 
peab põhinema põhjalikul riskianalüüsil, 
võttes arvesse, et Euroopa turu 
infrastruktuuri määruse järgi ei keela 
osapooli mitte miski koostalitlusvõime 
suhtes kahepoolselt kokku leppimast, kas 
siis omandiväärtpaberite, 
tuletisinstrumentide või teiste 
instrumentide osas. Juhul kui pädev asutus 
keeldub juurdepääsu võimaldamast, 
väljastab ta oma otsuse kahe kuu jooksul 
pärast lõikes 2 osutatud taotluse saamist, 
esitades kauplemiskohale ja kesksele 
vastaspoolele selle kohta ammendavad 
põhjendused, sealhulgas tõendid, millele 
tema otsus tugineb.

Or. en

Muudatusettepanek 637
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kauplemiskoha pädev asutus võib 
keelduda võimaldamast kesksele 

4. Kauplemiskoha pädev asutus võib 
keelduda võimaldamast kesksele 
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vastaspoolele juurdepääsu 
kauplemiskohale ainult juhul, kui 
juurdepääs ohustaks turgude sujuvat või 
korrakohast toimimist. Juhul kui pädev 
asutus keeldub nimetatud alusel 
juurdepääsu võimaldamast, väljastab ta 
oma otsuse kahe kuu jooksul pärast lõikes 
2 osutatud taotluse saamist, esitades 
kauplemiskohale ja kesksele vastaspoolele
selle kohta ammendavad põhjendused, 
sealhulgas tõendid, millele tema otsus 
tugineb.

vastaspoolele juurdepääsu 
kauplemiskohale ainult juhul, kui 
juurdepääs ohustaks turgude sujuvat või 
korrakohast toimimist või mille 
tulemusena tugevneks sellise keskse 
vastaspoole positsioon, kellel on juba 
praegu suur osa Euroopa 
arveldustegevuse turuosast. Juhul kui 
pädev asutus keeldub nimetatud alusel 
juurdepääsu võimaldamast, väljastab ta 
oma otsuse kahe kuu jooksul pärast lõikes 
2 osutatud taotluse saamist, esitades 
kesksele vastaspoolele ja kauplemiskohale 
selle kohta ammendavad põhjendused, 
sealhulgas tõendid, millele otsus tugineb.
Börsiväliste tuletisinstrumentide puhul 
tagatakse keskse vastaspoole juurdepääs 
kauplemiskohale määruse [ ] (Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus) sätete alusel.

Or. en

Selgitus

Väga tähtis on, et organiseeritud kauplemiskohtades finantsinstrumentidega, ja eriti 
tuletisinstrumentidega kauplemise osas antakse turul osalejatele valida, millist arvelduskoda 
ja kauplemiskohta nad soovivad kasutada. Sellest hoolimata, et tagada konkurentsi ja 
innovatsiooni olemasolu, ei tohiks juurdepääsusätteid kohaldada selleks, et tugevdada juba 
suurt turuosa ja soodustada domineerivaid osalejaid.

Muudatusettepanek 638
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kauplemiskoha pädev asutus võib 
keelduda võimaldamast kesksele 
vastaspoolele juurdepääsu 
kauplemiskohale ainult juhul, kui 
juurdepääs ohustaks turgude sujuvat või 
korrakohast toimimist. Juhul kui pädev 
asutus keeldub nimetatud alusel 
juurdepääsu võimaldamast, väljastab ta 

4. Lisaks tuletisinstrumentidele võib teiste 
finantsinstrumentide puhul 
kauplemiskoha pädev asutus keelduda 
võimaldamast kesksele vastaspoolele 
juurdepääsu kauplemiskohale ainult juhul, 
kui juurdepääs ohustaks turgude sujuvat 
või korrakohast toimimist. 
Tuletisinstrumentide puhul antakse 
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oma otsuse kahe kuu jooksul pärast lõikes 
2 osutatud taotluse saamist, esitades 
kauplemiskohale ja kesksele vastaspoolele 
selle kohta ammendavad põhjendused, 
sealhulgas tõendid, millele tema otsus 
tugineb.

kesksele vastaspoolele juurdepääs 
kauplemiskohale üksnes siis, kui selleks ei 
ole vaja koostalitlust ning see ei ohusta 
turgude tõrgeteta ja nõuetekohast 
toimimist, eelkõige likviidsuse 
killustumise tõttu, ning kui kauplemiskoht 
on loonud piisavad mehhanismid sellise 
killustumise ärahoidmiseks.
Kui pädev asutus keeldub nimetatud 
alusel juurdepääsu võimaldamast, 
väljastab ta oma otsuse kahe kuu jooksul 
pärast lõikes 2 osutatud taotluse saamist, 
esitades kauplemiskohale ja kesksele 
vastaspoolele ammendavad põhjendused, 
sealhulgas tõendid, millele otsus tugineb.

Or. en

Muudatusettepanek 639
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kauplemiskoha pädev asutus võib
keelduda võimaldamast kesksele 
vastaspoolele juurdepääsu 
kauplemiskohale ainult juhul, kui 
juurdepääs ohustaks turgude sujuvat või 
korrakohast toimimist. Juhul kui pädev 
asutus keeldub nimetatud alusel 
juurdepääsu võimaldamast, väljastab ta 
oma otsuse kahe kuu jooksul pärast lõikes 
2 osutatud taotluse saamist, esitades 
kauplemiskohale ja kesksele vastaspoolele 
selle kohta ammendavad põhjendused, 
sealhulgas tõendid, millele tema otsus 
tugineb.

4. Lisaks börsiväliste 
tuletisinstrumentidele võib teiste 
finantsinstrumentide puhul 
kauplemiskoha pädev asutus keelduda 
võimaldamast kesksele vastaspoolele 
juurdepääsu kauplemiskohale ainult juhul, 
kui juurdepääs ohustaks turgude sujuvat 
või korrakohast toimimist. Juhul kui pädev 
asutus keeldub nimetatud alusel 
juurdepääsu võimaldamast, väljastab ta 
oma otsuse kahe kuu jooksul pärast lõikes 
2 osutatud taotluse saamist, esitades 
kauplemiskohale ja kesksele vastaspoolele 
selle kohta ammendavad põhjendused, 
sealhulgas tõendid, millele tema otsus 
tugineb. Börsiväliste tuletisinstrumentide 
puhul tagatakse keskse vastaspoole 
juurdepääs kauplemiskohale määruse [ ] 
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
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sätete alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 640
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kauplemiskoha pädev asutus võib
keelduda võimaldamast kesksele 
vastaspoolele juurdepääsu 
kauplemiskohale ainult juhul, kui 
juurdepääs ohustaks turgude sujuvat või
korrakohast toimimist. Juhul kui pädev 
asutus keeldub nimetatud alusel 
juurdepääsu võimaldamast, väljastab ta 
oma otsuse kahe kuu jooksul pärast lõikes 
2 osutatud taotluse saamist, esitades 
kauplemiskohale ja kesksele vastaspoolele 
selle kohta ammendavad põhjendused, 
sealhulgas tõendid, millele tema otsus 
tugineb.

4. Võõrandatavate väärtpaberite ja 
rahaturuinstrumentide puhul võib
kauplemiskoha pädev asutus keelduda 
võimaldamast juurdepääsu 
kauplemiskohale ainult juhul, kui 
juurdepääs ohustaks turgude sujuvat ja
korrakohast toimimist. Teiste 
instrumentide puhul otsustab 
kauplemiskohale juurdepääsu andmise 
üle kauplemiskoha pädev asutus järgmiste 
kriteeriumite põhjal:

i) likviidsuse killustamine
ii) operatsioonirisk ja keerukus
iii) praeguste kesksete vastaspoolte arv, 
kellel on juurdepääs kauplemiskohale
iv) võimalik kiindumus sujuvalt ja 
korrakohaselt toimivatesse turgudesse
Kauplemiskoha pädev asutus väljastab 
otsuse kahe kuu jooksul pärast keskse 
vastaspoole taotluse saamist ning sihtturu 
aruannet, mis väljastatakse ühe kuu 
jooksul pärast vastava taotluse tegemist. 
Otsusest teavitatakse kauplemiskohta, 
keskset vastaspoolt ja ESMAt.

Or. en
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Selgitus

Liiga paljude kesksete vastaspoolte juurdepääs kauplemiskohale suurendab toimimise 
süsteemset keerukust ja likviidsuse killustamine võib suurendada üldist riskitaset, lisaks –
mida rohkem keskseid vastaspooli ühineb kauplemiskohaga, seda vähem mastaabisäästu on 
võimalik klientidel ja asutustel saavutada. Kavandatavad menetlused aitavad välja valida iga 
kauplemisplatvormi kõige tähtsamad seosed.

Muudatusettepanek 641
Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kauplemiskoha pädev asutus võib 
keelduda võimaldamast kesksele 
vastaspoolele juurdepääsu 
kauplemiskohale ainult juhul, kui 
juurdepääs ohustaks turgude sujuvat või 
korrakohast toimimist. Juhul kui pädev 
asutus keeldub nimetatud alusel 
juurdepääsu võimaldamast, väljastab ta 
oma otsuse kahe kuu jooksul pärast lõikes 
2 osutatud taotluse saamist, esitades 
kauplemiskohale ja kesksele vastaspoolele 
selle kohta ammendavad põhjendused, 
sealhulgas tõendid, millele tema otsus 
tugineb.

4. Kauplemiskoha pädev asutus võib 
keelduda võimaldamast kesksele 
vastaspoolele juurdepääsu 
kauplemiskohale ainult juhul, kui 
juurdepääs ohustaks turgude sujuvat või 
korrakohast toimimist. Juhul kui pädev 
asutus keeldub nimetatud alusel 
juurdepääsu võimaldamast, väljastab ta 
oma otsuse kahe kuu jooksul pärast lõikes 
2 osutatud taotluse saamist, esitades 
kauplemiskohale ja kesksele vastaspoolele 
selle kohta ammendavad põhjendused, 
sealhulgas tõendid, millele tema otsus 
tugineb. Tuletisinstrumentide puhul, mis 
ei ole börsivälised tuletisinstrumendid, 
antakse kesksele vastaspoolele juurdepääs 
kauplemiskohale üksnes siis, kui pädevad 
asutused on veendunud, et 
koostalitlusvõime korraldused ei ohusta 
arveldusprotsessi stabiilsust ja tugevust. 
Börsiväliste tuletisinstrumentide puhul 
tagatakse keskse vastaspoole juurdepääs 
kauplemiskohale määruse [ ] (Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus) sätete alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 642
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui pädevate asutuste arvamused 
lähevad lahku, lahendab ESMA pädevate 
asutuste vahelised vaidlused määruse 
(EL) nr 1095/2010 artikli 19 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Sellega viiakse juurdepääsumenetlus vastavusse Euroopa turu infrastruktuuri määruse 
omaga, andes ESMAle siduva vahendaja roll pädevate asutuste vaheliste vaidluste 
lahendamiseks. Arvestades mõne kriteeriumi subjektiivset laadi on see eriti tähtis.

Muudatusettepanek 643
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui keskne vastaspool ja 
kauplemiskoht asuvad eri liikmesriikides, 
peab kauplemiskoha pädev asutus nõu 
keskse vastaspoole pädeva asutusega, 
enne kui võtab vastu otsuse keelata 
kesksele vastaspoolele juurdepääs lõigete 
3 a ja 4 alusel, ja esitab talle otsuse kohta 
ammendavad põhjendused kirjalikult. Kui 
keskse vastaspoole pädev asutus ei ole 
lõigete 3 a ja 4 alusel kauplemiskoha 
pädeva asutuse otsusega nõus, võib üks 
või teine pädev asutus taotluse saata 
ESMA-le, kes tegutseb vastavalt määruse 
(EL) nr 1095/2010 artikli 19 alusel talle 
antud volituste kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 644
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kolmandas riigis asuv keskne vastaspool 
võib taotleda juurdepääsu liidus 
tegutsevale kauplemiskohale juhul, kui see 
keskne vastaspool on tunnustatud vastavalt 
määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artiklile 23, ning tingimusel, et 
selle kolmanda riigi õigusraamistik annab 
määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] kohaselt tunnustatud kesksetele 
vastaspooltele samaväärse õiguse 
juurdepääsule selles kolmandas riigis 
tegutsevatele kauplemiskohtadele.

5. Kolmandas riigis asuv keskne vastaspool 
võib taotleda juurdepääsu liidus 
tegutsevale kauplemiskohale juhul, kui see 
keskne vastaspool on tunnustatud vastavalt 
määruse (EL) nr .../... [Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus] artiklile 25, ning 
tingimusel, et selle kolmanda riigi 
õigusraamistik annab määruse [Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus] kohaselt 
tunnustatud kesksetele vastaspooltele 
samaväärse õiguse juurdepääsule selles 
kolmandas riigis tegutsevatele 
kauplemiskohtadele.

Or. en

Muudatusettepanek 645
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kooskõlas artikliga 41 võtab komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastu meetmed, 
täpsustades järgneva:

6. Kooskõlas artikliga 41 võtab komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastu meetmed, 
täpsustades muude instrumentide kui 
börsiväliste tuletisinstrumentide puhul
järgneva:

Or. en

Selgitus

Peab olema selgelt arusaadav, et börsiväliste tuletisinstrumentidega tegeletakse nende eriliste 
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tunnuste tõttu eraldi Euroopa turu infrastruktuuri määruse raames. Teised finantstooted, eriti 
aga reguleeritud turu tuletisinstrumendid, peaks olema finantsinstrumentide turgude määruse 
juurdepääsuõiguste sätete käsitlusalas. Välditava domineeriva positsiooni mõistet peaks 
selgitama, selleks et tagada selle kiirem ja järjekindlam rakendamine Euroopas.

Muudatusettepanek 646
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kooskõlas artikliga 41 võtab komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmed, täpsustades järgneva:

6. ESMA koostab regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu, täpsustades järgneva:

Or. en

Muudatusettepanek 647
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tingimused, milliste korral 
kauplemiskoht võib juurdepääsu 
võimaldamisest keelduda, sealhulgas 
tingimused, mis olenevad tehingute 
mahust, kasutajate arvust või muudest 
ebakohaseid riske tekitavatest teguritest.

(a) tingimused, mille korral kauplemiskoht 
võib juurdepääsu võimaldamisest 
keelduda, kui selline juurdepääs ohustaks 
turgude sujuvat või korrakohast toimimist 
või mõjutaks ebasoodsalt süsteemiriski.

Or. en

Selgitus

Sellega viiakse juurdepääsumenetlus vastavusse Euroopa turu infrastruktuuri määruse 
omaga, andes ESMAle siduva vahendaja roll pädevate asutuste vaheliste vaidluste 
lahendamiseks. Arvestades mõne kriteeriumi subjektiivset laadi on see eriti tähtis.
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Muudatusettepanek 648
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tingimused, milliste korral 
kauplemiskoht võib juurdepääsu 
võimaldamisest keelduda, sealhulgas 
tingimused, mis olenevad tehingute 
mahust, kasutajate arvust või muudest 
ebakohaseid riske tekitavatest teguritest.

(a) tingimused, mille korral kauplemiskoht 
võib juurdepääsu võimaldamisest 
keelduda, mis peavad olema läbipaistvad, 
objektiivsed, proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad ning hõlmavad 
tingimusi, mis olenevad tehingute mahust, 
kasutajate arvust või muudest ebakohaseid 
riske tekitavatest teguritest, sealhulgas 
neid, mis on seotud turgude sujuva ja 
korrakohase toimimisega

Or. en

Muudatusettepanek 649
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tingimused, milliste korral 
kauplemiskoht võib juurdepääsu 
võimaldamisest keelduda, sealhulgas
tingimused, mis olenevad tehingute 
mahust, kasutajate arvust või muudest 
ebakohaseid riske tekitavatest teguritest.

(a) tingimused, milliste korral 
kauplemiskoht võib juurdepääsu 
võimaldamisest keelduda, hõlmates
tingimusi, mis olenevad tehingute mahust, 
kasutajate arvust või muudest ebakohaseid 
riske tekitavatest teguritest.

Or. en

Muudatusettepanek 650
Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tingimused, milliste korral 
kauplemiskoht võib juurdepääsu 
võimaldamisest keelduda, sealhulgas 
tingimused, mis olenevad tehingute 
mahust, kasutajate arvust või muudest 
ebakohaseid riske tekitavatest teguritest.

(a) tingimused, milliste korral 
kauplemiskoht võib juurdepääsu 
võimaldamisest keelduda, muude 
instrumentide kui börsiväliste 
tuletisinstrumentide puhul, sealhulgas 
tingimused, mis olenevad tehingute 
mahust, kasutajate arvust või muudest 
ebakohaseid riske tekitavatest teguritest.

Or. en

Muudatusettepanek 651
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tingimused, millistel juurdepääs 
võimaldatakse, sealhulgas arengu etapis 
finantsinstrumentide kohta esitatud teabe 
konfidentsiaalsus ning diskrimineerimiseta 
ja läbipaistev juurdepääsutasude 
määramine.

(b) tingimused, mille puhul juurdepääs 
võimaldatakse, sealhulgas kliendi nõudlus 
ja ohutuskriteeriumid, asjakohased 
mehhanismid likviidsuse killustamisega 
tegelemiseks, kas koostalitlusvõime 
korraldused on vajalikud, arengu etapis 
finantsinstrumentide kohta esitatud teabe 
konfidentsiaalsus ning diskrimineerimiseta 
ja läbipaistev juurdepääsutasude 
määramine.

Or. en

Selgitus

Juhul kui koostalitlusvõime korraldused on vajalikud või esineb likviidsuse killustamist ja 
vastavad mehhanismid on kohaldatud, peab see olema täpsustatud juurdepääsu tingimustes.

Muudatusettepanek 652
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) mis oleks artikli 29 lõike 1a (uus) 
mõistes domineeriv arveldustegevuse 
turuosa Euroopas või kolmandas riigis.

Or. en

Selgitus

Selgitus: Peab olema selgelt arusaadav, et börsiväliste tuletisinstrumentidega tegeletakse 
nende eriliste tunnuste tõttu eraldi Euroopa turu infrastruktuuri määruse raames. Teised 
finantstooted, eriti aga reguleeritud turu tuletisinstrumendid, peaks olema 
finantsinstrumentide turgude määruse juurdepääsuõiguste sätete käsitlusalas. Välditava 
domineeriva positsiooni mõistet peaks selgitama, selleks, et tagada selle kiirem ja 
järjekindlam rakendamine Euroopas.

Muudatusettepanek 653
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
standardite eelnõud komisjonile hiljemalt 
[xx] kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 654
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) mis ohustaks turgude sujuvat ja 



AM\901887ET.doc 23/122 PE489.478v01-00

ET

korrakohast toimimist, mis põhjendaks 
pädevate asutuste juurdepääsu keelamist 
vastavalt artikli 29 lõikele 4.

Or. en

Selgitus

Olukorrad, mis ohustaks turgude sujuvat ja korrakohast toimimist ning mis oleks Euroopa 
arveldustegevuse suur turuosa, on mõisted, mis peavad olema selged. 

Muudatusettepanek 655
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) mis oleks artikli 29 lõike 4 mõistes 
Euroopa arveldustegevuse suur turuosa.

Or. en

Selgitus

Olukorrad, mis ohustaks turgude sujuvat ja korrakohast toimimist ning mis oleks Euroopa 
arveldustegevuse suur turuosa, on mõisted, mis peavad olema selged. 

Muudatusettepanek 656
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. ESMA koostab regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu, et 
täpsustada tuletisinstrumentide likviidsuse 
killustamise mõistet, mille suhtes veel ei 
kohaldata määruse (EL) nr …/… 
[Euroopa turu infrastruktuuri määrus] 
artikli 8 kohast juurdepääsukohustust. 
Nende regulatiivsete tehniliste standardite 



PE489.478v01-00 24/122 AM\901887ET.doc

ET

eelnõu peaks võimaluse korral kajastama 
komisjoni poolt vastavalt määruse (EL) nr 
.../... [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 8 lõikele 5 vastu võetud 
regulatiivseid tehnilisi standardeid. 
ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses alalõigus osutatud 
reguleerivad tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitega 10–14.

Or. en

Muudatusettepanek 657
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Access to benchmarks licences is question to what extend the European Union honours 
intellectual property rights. Competition law recognises the pro-competitive and beneficial 
effects of intellectual property rights. Indices contain a number of intellectual property rights 
(based on copy rights, database protection and trademarks). There is significant competition 
in index licencing in Europa and in fact across the world. Operators of derivatives exchanges 
compete also with a wide range of index licenced products. So it is no wonder that in other 
jurisdictions (e.g. US, Asian countries), intellectual property rights on index licences are 
honoured and protected. Especially, as creating a successful benchmark index product 
requires substantial investments, both on the index provider but also on the market place.

Muudatusettepanek 658
Sylvie Goulard
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

ELi pretsedent tunnistab ja loob võrdlusalustega organite intellektuaalomandiõiguste 
kasutusele võtmiseks ja litsentseerimiseks tasakaalustatud raamistiku. Selle pretsedendi sätted 
ei ole järjekindlad ning pakuvad tuleviku innovatsiooni ja investeeringute osas tugevat 
negatiivset stiimulit. Seetõttu tuleks kõnealused sätted välja jätta. Selle küsimuse üle peaks 
vähemalt arutama.

Muudatusettepanek 659
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. de

Selgitus

Das Wettbewerbsrecht kennt die wettbewerbsfördernde und wohlfahrtsteigernde Wirkung des 
Schutzes geistiger Eigentumsrechte. Indizes enthalten eine Reihe von Rechten an geistigem 
Eigentum. Es gibt einen starken Wettbewerb zwischen den Indexanbietern (Russell, Dow 
Jones, S&P, FTSE, STOXX, etc.). Weiterhin haben die Betreiber von Terminbörsen und CCPs 
Zugang zu verschiedenen Index-Lizenzen und konkurrieren effektiv. Der Erfolg eines 
Indexprodukts erfordert erhebliche Investitionen sowohl durch den Indexanbieter als auch 
den Handelsplatz bzw. CCP.Der Anreiz für Innovation muss erhalten bleiben, ansonsten gibt 
es keine Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Produkte.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 30 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Muudatusettepanek 660
Pablo Zalba Bidegain
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 661
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui finantsinstrumendi väärtus 
arvutatakse võrdlusindeksi alusel, tagab 
võrdlusindeksi suhtes omandiõigust omav 
isik, et kesksetele vastaspooltele ja 
kauplemiskohtadele oleks võimaldatud 
kauplemise ja arveldamise eesmärgil 
mittediskrimineeriv juurdepääs:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 662
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui finantsinstrumendi väärtus 
arvutatakse võrdlusindeksi alusel, tagab 
võrdlusindeksi suhtes omandiõigust omav 
isik, et kesksetele vastaspooltele ja 
kauplemiskohtadele oleks võimaldatud 
kauplemise ja arveldamise eesmärgil 

Juhul kui finantsinstrumendi väärtus 
arvutatakse võrdlusindeksi alusel, tagab 
võrdlusindeksi suhtes omandiõigust omav 
isik, et kesksetele vastaspooltele ja 
kauplemiskohtadele oleks võimaldatud 
kauplemiskoha või arveldamisega 
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mittediskrimineeriv juurdepääs: tegelemise eesmärgil klienditeenuste 
pakkumist mittediskrimineeriv juurdepääs:

Or. en

Selgitus

Mitmete kauplemiskohtadega tegelevad investeerimisühingud, kes saavad kaubelda või 
soovivad kaubelda instrumentidega, mille puhul on võrdlusindeks oluline, kuid otstarbel, 
millel ei ole midagi tegemist kauplemiskoha toimimisega. Õiglane on piirata võrdlusindeksi 
omanike kohustust (mitmed neist ei ole arvelduskojad ega kauplemiskoha ettevõtjad) anda 
teavet ning litsentse ainult selleks, mis on finantsinstrumentide turgude määruse pädevuse 
seisukohalt asjakohane.

Muudatusettepanek 663
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui finantsinstrumendi väärtus 
arvutatakse võrdlusindeksi alusel, tagab 
võrdlusindeksi suhtes omandiõigust omav 
isik, et kesksetele vastaspooltele ja 
kauplemiskohtadele oleks võimaldatud 
kauplemise ja arveldamise eesmärgil 
mittediskrimineeriv juurdepääs:

Juhul kui toote või finantsinstrumendi 
väärtus arvutatakse võrdlusindeksi alusel, 
tagab võrdlusindeksi suhtes omandiõigust 
omav isik, et kesksetele vastaspooltele ja 
kauplemiskohtadele oleks võimaldatud 
kauplemise ja arveldamise eesmärgil 
mittediskrimineeriv juurdepääs:

Or. en

Selgitus

See lisab selgust.

Muudatusettepanek 664
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) olulistele hindade ja andmete (a) olulistele hindade ja andmete 
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sisendandmetele ning teabele selle 
võrdlusindeksi koosseisu ning arvutamise 
ja hinna määramise metoodika kohta ning

sisendandmetele ning, kui see on vajalik ja 
ei riku konfidentsiaalsusega seotud 
kohustusi kolmandate osapoolte suhtes,
teabele selle võrdlusindeksi koosseisu ning 
põhilise arvutamise ja hinna määramise 
metoodika kohta ning

Or. en

Selgitus

Osa teavet pärineb konfidentsiaalsetest allikatest ning selle edastamine ei oleks asjakohane.

Muudatusettepanek 665
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) litsentsidele. (b) asjakohastele, mitteeksklusiivsetele 
litsentsidele, et kasutada võrdlusindeksit 
asjassepuutuvate toodete või 
finantsinstrumentidega kauplemisel ja/või 
arveldamisel.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus võetakse üle võrdlusindeksi mõiste tõhustatud tähendus ning see tõhustab 
komisjoni sõnavara, et täpsustada tingimusi, mida peaks võrdlusindeksite litsentsidele 
rakendama.

Muudatusettepanek 666
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) litsentsidele. (b) litsentsidele, mida kasutatakse lõike 1 
alapunktis a nimetatud teabe saamiseks ja 
mis on piisavad klienditeenuste 
pakkumiseks, seoses kauplemiskoha või 
arvelduskoja toimimisega.

Or. en

Muudatusettepanek 667
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) litsentsidele. (b) asjakohastele, mitteeksklusiivsetele 
litsentsidele, et kasutada võrdlusindeksit 
asjassepuutuvate toodete või 
finantsinstrumentidega kauplemisel ja/või 
arveldamisel, mis on kooskõlas VKEde ja 
muude osaliste tingimuste asjakohase 
proportsionaalsusega.

Or. en

Selgitus

Litsentsid peaksid olema pigem asjakohased kui määratletud, kuid oluline on, et nad ei ole 
diskrimineerivad. VKEdel on mõnikord kergendatud tingimused või nad vajavad ainult osalist 
teavet.

Muudatusettepanek 668
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääs sellele teabele võimaldatakse Juurdepääs sellele teabele võimaldatakse 
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mõistlikul ärilisel alusel kolme kuu jooksul 
pärast vastava taotluse esitamist keskse 
vastaspoole või kauplemiskoha poolt ning 
mitte mingil juhul kõrgema hinnaga kui 
madalaim hind, millega võimaldatakse 
juurdepääsu võrdlusindeksile või 
litsentseeritakse 
intellektuaalomandiõigusi mõnele teisele 
kesksele vastaspoolele, kauplemiskohale 
või mis tahes seotud isikule kliirimise ja 
kauplemise eesmärgil.

mõistlikul ärilisel alusel kolme kuu jooksul 
pärast vastava taotluse esitamist keskse 
vastaspoole või kauplemiskoha poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 669
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääs sellele teabele võimaldatakse 
mõistlikul ärilisel alusel kolme kuu 
jooksul pärast vastava taotluse esitamist 
keskse vastaspoole või kauplemiskoha 
poolt ning mitte mingil juhul kõrgema 
hinnaga kui madalaim hind, millega 
võimaldatakse juurdepääsu 
võrdlusindeksile või litsentseeritakse 
intellektuaalomandiõigusi mõnele teisele 
kesksele vastaspoolele, kauplemiskohale 
või mis tahes seotud isikule kliirimise ja 
kauplemise eesmärgil.

Juurdepääs sellele teabele ja muudele 
mitteeksklusiivsetele litsentsidele
võimaldatakse tingimustel, mis on 
õiglased, mõistlikud, 
mittediskrimineerivad ja ärilised, kolme 
kuu jooksul pärast vastava taotluse 
esitamist keskse vastaspoole või 
kauplemiskoha poolt ärilistel tingimustel, 
mis ei ole koormavamad kui tingimused, 
millega võimaldatakse juurdepääsu 
võrdlusindeksile või litsentseeritakse selles 
olevaid intellektuaalomandiõigusi mõnele 
teisele kesksele vastaspoolele, 
kauplemiskohale või mis tahes seotud 
isikule kliirimise ja kauplemise eesmärgil.

Or. en

Selgitus

Ettepanekuga tõhustatakse komisjoni sõnavara, et näidata, et litsentse peaks väljastama 
kaubanduslikel tingimustel (s.t need ei oleks tasuta). Uus tekst jätkab „kaubanduslikel 
tingimustel, mis ei ole rangemad kui“. See jätab ruumi „mahupõhistele allahindlustele“ jne.
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Muudatusettepanek 670
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääs sellele teabele võimaldatakse 
mõistlikul ärilisel alusel kolme kuu jooksul 
pärast vastava taotluse esitamist keskse 
vastaspoole või kauplemiskoha poolt ning 
mitte mingil juhul kõrgema hinnaga kui 
madalaim hind, millega võimaldatakse 
juurdepääsu võrdlusindeksile või 
litsentseeritakse 
intellektuaalomandiõigusi mõnele teisele
kesksele vastaspoolele, kauplemiskohale 
või mis tahes seotud isikule kliirimise ja 
kauplemise eesmärgil.

Litsents, kaasa arvatud juurdepääs teabele 
võimaldatakse mõistlikul ärilisel alusel 
kolme kuu jooksul pärast vastava taotluse 
esitamist keskse vastaspoole või 
kauplemiskoha poolt ning igal juhul sama 
hinnastruktuuriga, mida võimaldatakse 
teistele sama valuutaga 
finantsinstrumentidele, koheldes kõiki 
sama ajavööndi keskseid vastaspooli ja 
kauplemiskohti ühtemoodi.

Võrdlusindeksi suhtes omandiõigust 
omaval isikul on õigus litsentsitaotlus 
arveldus- ja kauplemiseesmärkidel tagasi 
lükata kuni viieks aastaks pärast seda, kui 
keskne vastaspool, kauplemiskoht või 
mõni teine asjaga seotud isik on 
esmakordselt selle võrdlusindeksi suhtes 
kauplemisega ja arveldamisega algust 
teinud.
Keskne vastaspool, kauplemiskoht või 
asjaga seotud üksus võivad pakkuda 
ükskõik milliseid finantstooteid 
kauplemise ja arveldamise eesmärgil ilma 
indeksikoostajalt litsentsi saamata.

Or. en

Muudatusettepanek 671
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääs sellele teabele võimaldatakse 
mõistlikul ärilisel alusel kolme kuu 
jooksul pärast vastava taotluse esitamist 
keskse vastaspoole või kauplemiskoha 
poolt ning mitte mingil juhul kõrgema 
hinnaga kui madalaim hind, millega 
võimaldatakse juurdepääsu 
võrdlusindeksile või litsentseeritakse 
intellektuaalomandiõigusi mõnele teisele 
kesksele vastaspoolele, kauplemiskohale 
või mis tahes seotud isikule kliirimise ja 
kauplemise eesmärgil.

Juurdepääs sellele teabele, kaasa arvatud 
litsentsidele, võimaldatakse kolme kuu 
jooksul pärast vastava taotluse esitamist 
keskse vastaspoole või kauplemiskoha 
poolt ning sama hinnastruktuuriga, mida
võimaldatakse mõnele teisele kesksele 
vastaspoolele, kauplemiskohale või mis 
tahes seotud isikule kliirimise ja 
kauplemise eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 672
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääs sellele teabele võimaldatakse 
mõistlikul ärilisel alusel kolme kuu 
jooksul pärast vastava taotluse esitamist 
keskse vastaspoole või kauplemiskoha 
poolt ning mitte mingil juhul kõrgema 
hinnaga kui madalaim hind, millega 
võimaldatakse juurdepääsu 
võrdlusindeksile või litsentseeritakse 
intellektuaalomandiõigusi mõnele teisele 
kesksele vastaspoolele, kauplemiskohale 
või mis tahes seotud isikule kliirimise ja 
kauplemise eesmärgil.

Juurdepääs sellele teabele ja 
mitteeksklusiivsetele litsentsidele 
võimaldatakse tingimustel, mis on 
õiglased, mõistlikud, 
mittediskrimineerivad ja ärilised, kolme 
kuu jooksul pärast vastava taotluse 
esitamist keskse vastaspoole või 
kauplemiskoha poolt ärilistel ja 
turutingimustel, mis ei ole koormavamad
kui tingimused, millega võimaldatakse 
juurdepääsu võrdlusindeksile või 
litsentseeritakse selles olevaid 
intellektuaalomandiõigusi mõnele teisele 
kesksele vastaspoolele, kauplemiskohale 
või mis tahes seotud isikule kliirimise ja 
kauplemise eesmärgil.

Or. en
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Selgitus

Litsentsid peaksid olema pigem asjakohased kui määratletud, kuid oluline on, et nad ei ole 
diskrimineerivad. VKEdel on mõnikord kergendatud tingimused või nad vajavad ainult osalist 
teavet.

Muudatusettepanek 673
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ükski keskne vastaspool, kauplemiskoht 
ega seotud üksus ei tohi sõlmida ühegi 
võrdlusindeksi pakkujaga kokkulepet, 
mille tulemusena:

2. Ükski Euroopa Liidu keskne vastaspool, 
kauplemiskoht ega seotud üksus ei tohi 
sõlmida, või olla jätkuvalt osaline ühegi 
võrdlusindeksi pakkujaga kokkulepet, 
mille tulemusena oleks olnud või on:

Or. en

Selgitus

Artikkel 30 peaks olema oma õigusliku ulatuse osas selgem. Selle tähendusest praegusel kujul 
võib arvata, et see rakendub ainult ELi kesksetele vastaspooltele, kauplemiskohtadele ja 
teistele asjassepuutuvatele üksustele. Artikli 30 lõike 2 läbivaadatud ettepanek püüab 
selgitada kahekordse eitusega tekitatud potentsiaalselt ebamäärast keelekasutust ning 
selgitada pädevuse ja tagasiulatuva kohaldamisega seotud punkte.

Muudatusettepanek 674
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) takistataks juurdepääsu sellele teabele 
või lõikes 1 nimetatud õigustele mis tahes 
muule kesksele vastaspoolele või 
kauplemiskohale; või

(a) takistades juurdepääsu sellele teabele 
või lõikes 1 nimetatud õigustele mis tahes 
muule kesksele vastaspoolele või 
kauplemiskohale; või



PE489.478v01-00 34/122 AM\901887ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Artikkel 30 peaks olema oma õigusliku ulatuse osas selgem. Selle tähendusest praegusel kujul 
võib arvata, et see rakendub ainult ELi kesksetele vastaspooltele, kauplemiskohtadele ja 
teistele asjassepuutuvatele üksustele. Artikli 30 lõike 2 läbivaadatud ettepanek püüab 
selgitada kahekordse eitusega tekitatud potentsiaalselt ebamäärast keelekasutust ning 
selgitada pädevuse ja tagasiulatuva kohaldamisega seotud punkte.

Muudatusettepanek 675
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) takistataks mis tahes muu keskse 
vastaspoole või kauplemiskoha 
juurdepääsu sellele teabele või nendele 
õigustele vähemalt sama headel 
tingimustel, kui on võimaldatud 
asjaomasele kesksele vastaspoolele või 
kauplemiskohale.

(b) tuues kaasa mis tahes muu keskse 
vastaspoole või kauplemiskoha 
juurdepääsu sellele teabele või nendele 
õigustele vähemalt sama headel 
tingimustel, kui on võimaldatud 
asjaomasele kesksele vastaspoolele või 
kauplemiskohale.

Or. en

Selgitus

Artikkel 30 peaks olema oma õigusliku ulatuse osas selgem. Selle tähendusest praegusel kujul 
võib arvata, et see rakendub ainult ELi kesksetele vastaspooltele, kauplemiskohtadele ja 
teistele asjassepuutuvatele üksustele. Artikli 30 lõike 2 läbivaadatud ettepanek püüab 
selgitada kahekordse eitusega tekitatud potentsiaalselt ebamäärast keelekasutust ning 
selgitada pädevuse ja tagasiulatuva kohaldamisega seotud punkte.

Muudatusettepanek 676
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Komisjonilt võib taotleda teatava 
ajaperioodi jooksul kehtivat litsentsi, 
jättes mõned uue indeksi testimiseks 
vajalikud mitteeksklusiivsed kriteeriumid 
välja.

Or. en

Selgitus

Indeksi koostamisel ei oleks asjakohane seda koheselt litsentseerida või enne kui see on välja 
kujunenud võrdlusindeksina. Neid tuleks teha iga juhtumi puhul eraldi.

Muudatusettepanek 677
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) litsentsid katavad lõike 1 alapunktis 
b viidatud kasutusalasid;

Or. en

Muudatusettepanek 678
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tingimused, millistel juurdepääs 
võimaldatakse, sealhulgas esitatava teabe 
konfidentsiaalsus.

(b) tingimused, millistel juurdepääs ja 
litsentsid võimaldatakse, sealhulgas 
esitatava teabe konfidentsiaalsus ja nõutud 
äriliste tingimuste õiglane, mõistlik ja 
mittediskrimineeriv olemus.
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Or. en

Selgitus

Artikli 30 lõige 3 peaks nimelt nõudma, et komisjoni delegeeritud õigusaktid tooksid välja 
litsentsi ja teabele juurdepääsu andmisele kohaldatud tingimuste osad, tagamaks, et see 
hõlmab kõiki asjassepuutuvaid aspekte.

Muudatusettepanek 679
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) menetlus, mida järgida, kui keskne 
vastaspool või kauplemiskoht keeldub 
litsentsilepingut sõlmimast kolme kuu 
jooksul;

Or. en

Selgitus

Kui keskne vastaspool läbirääkimisi ei pea, siis peab selleks olema vastav menetlus.

Muudatusettepanek 680
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) uue indeksi testimise otstarbega 
teatava aja jooksul kehtiva litsentsi 
üldtingimused;

Or. en

Selgitus

Indeksi koostamise hetkel võib litsentseerimine olla enneaegne, kuid peaks olema viide sellele, 
kuidas vabastus toimima hakkab.
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Muudatusettepanek 681
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 a
ESMA jälgib vastavalt määruse (EL) nr 
1095/2010 artikli 9 lõikele 2 
investeerimistooteid, kaasa arvatud 
struktureeritud sissemaksed ja 
finantsinstrumendid, mida turustatakse, 
levitatakse või müüakse liidusiseselt. 
Seega uurib ESMA neid tooteid, mida 
turustatakse, levitatakse või müüakse 
liidus järjestikku*. Kui sellise uurimise 
tulemusel selgub, et toode ei vasta 
käesoleva määruse artiklis 31a sätestatud 
kriteeriumitele, ei tohi seda toodet enam 
liidus turustada, levitada ega müüa.
Kõik uued tooted, mida ei ole liidus 
turustatud, levitatud ega müüdud 12 kuud 
enne käesoleva määruse jõustumist, 
peavad läbima ESMA poolt korraldatud 
kontrolli ning neid tohib ainult siis liidus 
turustada, levitada ja müüa, kui nad on 
täitnud käesoleva määruse artiklis 31a 
sätestatud kriteeriumid.
Finantstooteid, mida on liidus turustatud, 
levitatud ja müüdud enne käesoleva 
määruse jõustumist, aga mitte rohkem kui 
12 kuud enne määruse jõustumist, tohib 
turustada, levitada ja müüa nagu varem, 
kuni ESMA kontrollib nende vastavust 
nõutud kriteeriumitega.
Selliste finantstoodete uurimine, millega 
on kaubeldud enne käesoleva määruse 
jõustumist, peaks olema lõpetatud*.
_____________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva 
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direktiivi jõustumist.

Or. en

Selgitus

Hädavajalik on suunata finantsturge tagasi nende põhieesmärgi suunas: töötada 
reaalmajanduse kasuks võtmata ebavajalikke kõrgeid riske. Selleks et seda tagada, peavad 
finantstooted saama loa.

Muudatusettepanek 682
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA ajutise sekkumise volitused ESMA sekkumise volitused

Or. en

Muudatusettepanek 683
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA ajutise sekkumise volitused ESMA sekkumisvolitused

Or. en

Muudatusettepanek 684
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artikli 9 lõikega 5 võib ESMA, kui ta on 
põhjendatud alustel veendunud, et lõigetes 
2 ja 3 sätestatud tingimused on täidetud, 
keelata või piirata liidus ajutiselt:

Kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artikli 9 lõikega 5 võib ESMA, erandlikus 
olukorras, kui riiklik reguleeriv asutus ei 
ole suutnud tegutseda, ja kui ta on 
põhjendatud alustel veendunud, et lõigetes 
2 ja 3 sätestatud tingimused on täidetud, 
keelata või piirata liidus ajutiselt:

Or. en

Muudatusettepanek 685
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teatavate finantsinstrumentide või
teatud omadusi evivate 
finantsinstrumentide turundamist, 
levitamist või müüki või

(a) kõikide [uue finantsinstrumentide 
turgude direktiivi] lisa 1 osas C nimetatud
finantsinstrumentide turundamist, 
levitamist või müüki või

Or. en

Selgitus

Tekst viitab „kindlatele finantsinstrumentidele ja finantstegevuse või -tava tüüpidele“ ning 
vaja on paremat õigusselgust. Sõnastust „kindlatele“ peaks kitsendama, sidudes 
finantsinstrumendid selgelt finantsinstrumentide turgude direktiivi I lisa C jaos nimetatud 
investeeringutega.

Muudatusettepanek 686
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teatud liiki finantsteenust või -tegevust. (b) teatud liiki finantsteenust või -tegevust.
Käesoleva artikli keelde ja piiranguid ei 
kohaldata mittefinantsettevõtjate 
tuletistehingutele, mis objektiivselt 
mõõdetuna aitavad vähendada riske, mis 
on otseselt seotud kauplemisega või 
omakapitalipõhise rahastamisega.

Or. de

Selgitus

Seadusandlik projekt laiendab oluliselt ESMA ja riiklike järelevalveasutuste volitusi ja nende 
volituste kasutamisel on tõsised ja ettekavatsematud tagajärjed mittefinantsettevõtjate 
riskijuhtimispoliitikale. Muudatusettepanek jätab seega mittefinantsettevõtjate 
riskimaandamise tuletisinstrumendid järelevalvemeetmete kohaldamisalast välja. See erand 
võtab arvesse, et vastavad tuletistehingud ei kujuta endast finantssüsteemi stabiilsusele mingit 
riski.

Muudatusettepanek 687
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellist keeldu või piirangut võidakse 
kohaldada ning nende osas võidakse 
kohaldada erandeid ESMA poolt kindlaks 
määratud asjaoludel.

Sellist keeldu või piirangut võidakse 
kohaldada ESMA poolt kindlaks määratud 
erandlikel asjaoludel.

Or. en

Selgitus

ESMA võtab lõike 1 alusel otsuse vastu ainult siis, kui finantsinstrument või -teenus või -
tegevus tekitab märkimisväärseid probleeme seoses investorite kaitsega või kujutab endast 
tõsist ohtu finantsturgude korrakohasele toimimisele ja ausameelsusele või finantssüsteemi 
kui terviku või selle osa stabiilsusele, ja ESMA on otsustanud, olles viinud läbi ametliku 
turutõrkeanalüüsi.
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Muudatusettepanek 688
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mittekaubanduslike vastaspoolte 
tuletislepingud, mis vastavalt määruse 
[…] (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) artiklile 10 on objektiivselt 
mõõdetavad ja vähendavad 
kauplemistegevusega või 
omakapitalipõhise rahastamisega otseselt 
seotud riske, on keeldudest ja piirangutest 
vabastatud.

Or. en

Muudatusettepanek 689
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 sätestatud volitus ei kehti 
finantssektorivälise vastaspoole 
tuletisinstrumentide kohta, mis 
objektiivselt mõõdetuna vähendavad riske, 
mis on otseselt seotud selle vastaspoole või 
selle kontserni kuuluvate 
finantssektoriväliste vastaspoolte 
majandustegevusega või ettevõtte 
rahastamisega.

Or. de

Selgitus

EMIR erkennt durch die Ausnahme von der Clearingverpflichtung zu Gunsten nicht-
finanzieller Firmen das Bedürfnis dieser Unternehmen für ein effizientes und nachhaltiges 
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Risikomanagement, z.B. zur Reduzierung von Warenpreisrisiken, an. Allerdings weitet der 
Kommissionsvorschlag die Befugnisse der ESMA um erhebliche Eingriffsbefugnisse aus, so 
kann ESMA auch den Handel mit Derivaten zum Zwecke des Risikomanagement verbieten. 
Die Ausübung dieser Befugnisse würde somit die Risikomanagementstrategie und -tätigkeiten 
von nicht-finanziellen Unternehmen schwer beeinträchtigen bzw. schwer planbar machen. 
Daher nimmt die Änderung - entsprechend der EMIR - Derivatetransaktionen nicht-
finanzieller Unternehmen zum Zwecke des Risikomanagements von diesen 
aufsichtsrechtlichen Maßnahmen aus.

Muudatusettepanek 690
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. ESMA toetab vastavalt määruse (EL) 
nr 1095/2010 artikli 9 lõikele 2 pädevaid 
asutusi investeerimistoodete jälgimisel, 
kaasa arvatud struktureeritud 
sissemaksed ja finantsinstrumendid, mida 
turustatakse, levitatakse või müüakse 
liidusiseselt, enne kui neid liidus 
turustatakse, levitatakse või müüakse 
koostöös pädevate asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 691
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ESMA võib võtta vastu lõike 1 kohase 
otsuse ainult juhul, kui on täidetud kõik 
järgmised tingimused:

2. ESMA võib võtta vastu lõike 1 kohase 
otsuse juhul, kui on täidetud kõik 
järgmised tingimused:

Or. en
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Muudatusettepanek 692
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) väljapakutav tegevus kujutab endast 
ohtu investorite kaitsele või finantsturgude 
korrakohasele toimimisele ja 
ausameelsusele või liidu finantssüsteemi 
kui terviku või selle osa stabiilsusele;

(a) väljapakutav tegevus kujutab endast 
tõsist ohtu investorite kaitsele või 
finantsturgude korrakohasele toimimisele 
ja ausameelsusele või liidu finantssüsteemi 
kui terviku või selle osa stabiilsusele;

Or. en

Muudatusettepanek 693
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) väljapakutav tegevus kujutab endast 
ohtu investorite kaitsele või finantsturgude 
korrakohasele toimimisele ja 
ausameelsusele või liidu finantssüsteemi 
kui terviku või selle osa stabiilsusele;

(a) väljapakutav tegevus kujutab endast 
ohtu investorite kaitsele või finantsturgude 
korrakohasele toimimisele, majanduslikule 
kasule ja ausameelsusele või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele;

Or. en

Muudatusettepanek 694
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pädev asutus või pädevad asutused ei 
ole rakendanud selle ohu kõrvaldamiseks 

välja jäetud
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meetmeid või meetmed, mida on 
rakendatud, ei maanda seda ohtu 
piisavalt.

Or. en

Selgitus

In view of the pan-European nature of most financial services, supervisory intervention 
should be equally effective throughout the EU. The intervention powers should thus be 
primarily attributed to ESMA in order to ensure a coordinated EU response to investor 
protection concerns or systemic risks. Vesting the intervention powers with national 
authorities bears the risk of further amplifying national differences as regards distribution of 
financial products and hence represents a real threat to the Single Market for financial 
services. It could also undermine the general regulatory approach by other EU Directives 
such as UCITS Directive and AIFMD. The UCITS Directive relies on the principle of funds 
receiving the EU passport for cross-border distribution on the basis of product authorisation 
by their home State competent authorities. This general qualification of UCITS for marketing 
to EU retail clients might be overruled under the proposed MiFID rules for product 
intervention.

Muudatusettepanek 695
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetme rakendamisel vastavalt 
käesolevale artiklile võtab ESMA arvesse 
ulatust, mil määral see meede:

Meetme rakendamisel vastavalt 
käesolevale artiklile tagab ESMA vastavalt 
võimalusele, et see meede:

Or. en

Muudatusettepanek 696
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui pädev asutus või pädevad välja jäetud
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asutused on võtnud meetme vastavalt 
artiklile 32, võib ESMA võtta mis tahes 
lõikes 1 nimetatud meetme, ilma et ta 
peaks esitama oma arvamuse, nagu 
sätestatud artiklis 33.

Or. en

Selgitus

Eelmise muudatusettepaneku tagajärg.

Muudatusettepanek 697
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 a
Jaeklientidele heaks kiidetud tooted

ESMA võib luua kriteeriume kindlatele 
jaeklientide jaoks heaks kiidetud 
toodetele, et tagada jaeklientidele piisav 
varustamine kergesti mõistetavate 
finantstoodetega madalate hindade 
juures.

Or. en

Muudatusettepanek 698
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 a
Kõik ESMA poolt registreeritud ja vastu 
võetud finantstooted läbivad kontrolli, 
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selleks et need kinnitada liidusiseseks 
turustamiseks, levitamiseks ja nendega 
kauplemiseks sobilikuks. Tooted, mis olid 
olemas juba enne käesoleva määruse 
jõustumist, jätkavad vastavalt käesoleva 
määruse artikli 31 lõikes 1 sätestatule.
ESMA koostab regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu, et täpsustada 
kriteeriumid, mida tuleb enne finantstoote 
registreerimist uurida. Kriteeriumid, mida 
tuleb uurida, kaasavad, kuid ei ole 
piiratud:
- madalad riskid majandusele ja 
ühiskonnale tervikuna,
- üldsusele, turuosalistele ja asjakohastele 
asutustele mõeldud finantstoote 
läbipaistvus,
- reaalmajanduse vajaduste täitmine,
- võimalike hindade kõikumiste 
põhjustamine või soodustamine igal turul,
- hindade kujunemise võimalik 
moonutamine,
- üleliigsete riskide võtmise võimalik 
soodustamine.
Selleks, et liidus registreerida 
finantstoodet, peab selle taotluse esitaja 
tasuma ESMAle teenustasu. Teenustasu 
sõltub vastava toote keerukusest.
Teenustasud on kehtestanud ESMA ja 
katavad vähemalt kaks kolmandikku toote 
registreerimisel vastava finantstoote kohta 
esialgsele uurimisele kulutatud summast.

Or. en

Muudatusettepanek 699
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 b
Sõltumatute vahendajate 

mittediskrimineeriv juurdepääs 
finantstoodetele

Finantstooted tehakse kättesaadavaks 
kõikidele vahendajatele võrdsetel 
tingimustel nende väljastajate poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 700
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 b
Finantstoodete ja -vahendite, mis on 
seotud kaupade hindade kujundamisega, 
ning selliste elementidega toodete 
liidusisene turustamine, levitamine ja 
müümine keelustatakse.

Or. en

Selgitus

Tõendid näitavad, et aktiivselt ja passiivselt hallatud kaupade hindade kujundamisega seotud 
tooted, näiteks indeksifondid, on üheks peamiseks põhjuseks viimaste aastate kaupade 
hindade kõikumises. Selleks et tagada toidu ja toorainetega varustamine mõistlike hindade 
juures, peab need tooted ära keelama.

Muudatusettepanek 701
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädev asutus võib keelata või piirata 
oma liikmesriigis toimuvat või sellest 
eksporditavat:

1. Pädev asutus võib erandkorras keelata 
või piirata oma liikmesriigis toimuvat või 
sellest eksporditavat:

Or. en

Selgitus

Pädev asutus võtab lõike 1 alusel otsuse vastu ainult siis, kui finantsinstrument või -teenus või 
-tegevus tekitab märkimisväärseid probleeme seoses investorite kaitsega või kujutab endast 
tõsist ohtu finantsturgude korrakohasele toimimisele ja ausameelsusele või finantssüsteemi 
kui terviku või selle osa stabiilsusele, ja pädev asutus on viinud läbi ametliku 
turutõrkeanalüüsi.

Muudatusettepanek 702
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teatavate finantsinstrumentide või
teatud omadusi evivate 
finantsinstrumentide turundamist, 
levitamist või müüki või

(a) kõikide [uue finantsinstrumentide 
turgude direktiivi] lisa 1 osas C nimetatud
finantsinstrumentide turundamist, 
levitamist või müüki või

Or. en

Selgitus

Tekst viitab „kindlatele finantsinstrumentidele ja finantstegevuse või -tava tüüpidele“ ning 
vaja on paremat õigusselgust. Sõnastust „kindlatele“ peaks kitsendama sidudes 
finantsinstrumendid selgelt finantsinstrumentide turgude direktiivi I lisa C jaos nimetatud 
investeeringutega.

Muudatusettepanek 703
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mittekaubanduslike vastaspoolte 
tuletisinstrumentide tehingud, mis 
vastavalt määruse […] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) artiklile 10, on 
objektiivselt mõõdetavad ja vähendavad 
kauplemistegevusega või 
omakapitalipõhise rahastamisega otseselt 
seotud riske ja on keeldudest ja 
piirangutest vabastatud.

Or. en

Muudatusettepanek 704
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 sätestatud volitus ei kehti 
finantssektorivälise vastaspoole 
tuletisinstrumentide kohta, mis 
objektiivselt mõõdetuna vähendavad riske, 
mis on otseselt seotud selle vastaspoole või 
selle kontserni kuuluvate 
finantssektoriväliste vastaspoolte 
majandustegevusega või ettevõtte 
rahastamisega.

Or. de

Selgitus

Mittefinantsettevõtjate suhtes arvelduskohustuse mittekohaldamine võimaldab neil ettevõtjatel 
struktureeritud, mittestandardiseeritud tehingute abil börsiväliste turgude kaudu juhtida riske 
tõhusalt ja jätkusuutlikult, selleks et vähendada näiteks kaupade hinnakõikumise riske. Sel 
eesmärgil peavad need ettevõtjad olema edaspidi võimelised leidma ja ostma börsiväliste 
turgude kaudu oma erivajadustele vastavaid tuletisinstrumente.
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Muudatusettepanek 705
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) finantsinstrument või -teenus või -
tegevus tekitab märkimisväärseid 
probleeme seoses investorite kaitsega või 
kujutab endast tõsist ohtu finantsturgude 
korrakohasele toimimisele ja 
ausameelsusele või finantssüsteemi kui 
terviku või selle osa stabiilsusele;

(a) investeerimistoode, finantsinstrument 
või -teenus või -tegevus tekitab 
märkimisväärseid probleeme seoses 
investorite kaitsega või kujutab endast 
tõsist ohtu finantsturgude korrakohasele 
toimimisele ja ausameelsusele või 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele, või on tuletistootel kahjustav 
mõju hindade kujunemise mehhanismile 
alusvara turul;

Or. en

Selgitus

„Investeeringud“ finantstoodetesse või indekseid testivatesse instrumentidesse on viimase 
kümne aastaga väga palju suurenenud, eriti tuletisinstrumentide turul. Nendel toodetel on 
kahjustav mõju hindade kujunemise mehhanismile alusvara turul.

Muudatusettepanek 706
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) finantsinstrument või -teenus või -
tegevus tekitab märkimisväärseid 
probleeme seoses investorite kaitsega või 
kujutab endast tõsist ohtu finantsturgude 
korrakohasele toimimisele ja 
ausameelsusele või finantssüsteemi kui 
terviku või selle osa stabiilsusele;

(a) finantsinstrument või -teenus või -
tegevus tekitab märkimisväärseid 
probleeme seoses investorite kaitsega või 
kujutab endast tõsist ohtu finantsturgude 
korrakohasele toimimisele ja 
ausameelsusele asjakohases liikmesriigis;

Or. en
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Selgitus

Pädevad asutused peaksid vahele segama ainult siis, kui esile kerkivad mured seoses riikliku 
investorite kaitsega või esineb oht kindlas liikmesriigi territooriumil asuvate turgude 
korrakohasele toimimisele. Finantstegevused või -tavad, mis esindavad finantsstabiilsust või 
ohustavad investorite kaitset või turu puutumatust üleeuroopalisel tasandil, peaksid vajama 
ESMA poolt artikli 31 kohaselt koordineeritud tegevust.

Muudatusettepanek 707
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) finantsinstrument või -teenus või -
tegevus tekitab märkimisväärseid
probleeme seoses investorite kaitsega või 
kujutab endast tõsist ohtu finantsturgude 
korrakohasele toimimisele ja 
ausameelsusele või finantssüsteemi kui 
terviku või selle osa stabiilsusele;

(a) finantsinstrument või -teenus või -
tegevus tekitab puudujääke seoses 
jaemüügi investorite kaitsega ning 
selliseid puudujääke saab kõrvaldada 
ainult keelu või piiranguga, või kujutab 
endast tõsist ohtu finantsturgude 
korrakohasele toimimisele ja 
ausameelsusele või finantssüsteemi kui 
terviku või selle osa stabiilsusele;

Or. en

Muudatusettepanek 708
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) struktuurisisesed müügieesmärgid, 
müügipoliitika või rahalised või 
mitterahalised ahvatlused müüa teatud 
tooteid, ei ole kooskõlas 
investeerimisühingu kliendistruktuuriga 
või stimuleerib vahendajaid müüma 
investoritele kõlbmatuid tooteid;
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Or. en

Muudatusettepanek 709
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ta on korralikult konsulteerinud 
pädevate asutustega teistest 
liikmesriikidest, millele meede võib 
märkimisväärset mõju avaldada, ning

(d) ta on korralikult konsulteerinud oluliste 
turuosalistega ja pädevate asutustega 
teistest liikmesriikidest, millele meede võib 
märkimisväärset mõju avaldada, ning

Or. en

Muudatusettepanek 710
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) meede ei mõju diskrimineerivalt 
mõnest teisest liikmesriigist pakutavate 
teenuste või tegevuste suhtes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 711
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) meede ei mõju diskrimineerivalt mõnest 
teisest liikmesriigist pakutavate teenuste 

(e) meede ei mõju diskrimineerivalt mõnest 
teisest liikmesriigist pakutavate teenuste 
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või tegevuste suhtes. või tegevuste suhtes. Käesoleva artikli 
keelde ja piiranguid ei kohaldata 
mittefinantsettevõtjate tuletistehingutele, 
mis objektiivselt mõõdetuna aitavad 
vähendada riske, mis on otseselt seotud 
kauplemisega või omakapitalipõhise 
rahastamisega vastavalt määruse [...]
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artiklile [10].

Or. de

Selgitus

Seadusandlik projekt laiendab oluliselt ESMA ja riiklike järelevalveasutuste volitusi ja nende 
volituste kasutamisel on tõsised ja ettekavatsematud tagajärjed mittefinantsettevõtjate 
riskijuhtimispoliitikale. Muudatusettepanek jätab seega mittefinantsettevõtjate 
riskimaandamise tuletisinstrumendid järelevalvemeetmete kohaldamisalast välja. See erand 
võtab arvesse, et vastavad tuletistehingud ei kujuta endast finantssüsteemi stabiilsusele mingit 
riski.

Muudatusettepanek 712
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Enne lõike 1 alusel keelu või piirangu 
kehtestamist annab pädev asutus enda 
kavatsusest investeerimistootele või 
finantsinstrumendile keelu või piirangu 
kehtestamisest teada.

Or. en

Muudatusettepanek 713
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädev asutus võib võtta käesoleva artikli 
alusel meetmeid üksnes juhul, kui ta on 
teavitanud kõiki teisi pädevaid asutusi ja
ESMAt kirjalikult vähemalt üks kuu enne 
meetme võtmist järgmistest üksikasjadest:

3. Pädev asutus võib võtta käesoleva artikli 
alusel meetmeid üksnes juhul, kui ta on 
teavitanud ESMAt kirjalikult vähemalt üks 
kuu enne meetme võtmist järgmistest 
üksikasjadest:

Or. en

Muudatusettepanek 714
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädev asutus võib võtta käesoleva artikli 
alusel meetmeid üksnes juhul, kui ta on 
teavitanud kõiki teisi pädevaid asutusi ja 
ESMAt kirjalikult vähemalt üks kuu enne 
meetme võtmist järgmistest üksikasjadest:

3. Pädev asutus võib võtta käesoleva artikli 
alusel meetmeid üksnes juhul, kui ta on 
konsulteerinud oluliste turuosalistega,
kõikide teiste pädevate asutustega ja 
ESMAga, ning on kirjalikult avaldanud
vähemalt üks kuu enne meetme võtmist 
järgmistest üksikasjadest:

Or. en

Muudatusettepanek 715
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tõendid, millele tuginedes ta on oma 
otsuse vastu võtnud ja millest tulenevalt ta 
on veendunud, et kõik lõikes 1 sätestatud 
tingimused on täidetud.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 716
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) meede on proportsionaalne ning 
võtab arvesse selle võimalikku mõju 
investorile, kellel võivad olla 
finantsinstrumendid või -tegevus, kes võib 
neid kasutada või neist kasu saada;

Or. en

Selgitus

Otsus peab olema investori huvides.

Muudatusettepanek 717
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui konsultatsiooniks lõike 2 punktis 
c ettenähtud aeg ja lõikes 3 ettenähtud 
ühekuuline ajapikendus võib tekitada 
tarbijaile pöördumatut kahju, võib pädev 
asutus kooskõlas käesoleva artikliga 
ajutiselt meetmeid võtta mitte ületades 
kolme kuud. Sellisel juhul teavitab pädev 
asutus meetmeid võttes ka kõiki teisi 
asutusi ja ESMAt.

Or. en



PE489.478v01-00 56/122 AM\901887ET.doc

ET

Selgitus

Euroopa Tarbijate Organisatsiooni ettepanekut järgides.

Muudatusettepanek 718
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võtab vastavalt artiklile 41 
delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmed, täpsustades kriteeriumid ja 
tegurid, millega pädevad asutused peavad 
arvestama, kui tekib lõike 2 punktis a 
nimetatud oht investorite kaitsele või 
finantsturgude korrakohasele toimimisele 
ja ausameelsusele või liidu finantssüsteemi 
kui terviku või selle osa stabiilsusele.

6. ESMA koostab regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu, et täpsustada
kriteeriumid ja tegurid, millega pädevad 
asutused peavad arvestama, kui tekib lõike 
2 punktis a nimetatud oht investorite 
kaitsele või finantsturgude korrakohasele 
toimimisele ja ausameelsusele või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele.

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*. Komisjonile delegeeritakse volitused 
võtta vastu esimeses alalõigus osutatud 
reguleerivad tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitega 10–14.

Or. en

Selgitus

Kuna see küsimus on seotud järelevalveõigusega, on asjakohane, et ESMA koostab 
regulatiivsete standardite eelnõu.

Muudatusettepanek 719
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 a
Toote uuendus

Investeerimisühingud peaksid igasuguse 
jaemüügiinvestoritele suunatud 
investeerimistoote või struktureeritud 
toote väljastamisel tagama nende 
vastavuse riikliku pädevuse asutuse poolt 
nõutud tootejuhtimise vajalike 
meetmetega, et vältida ebasobivate toodete 
jõudmist turule. Tootejuhtimine peaks 
minimaalselt kaasama sobilikke 
riskijuhtimise ja regulaarseid toote 
toimivuse hindamisi.

Or. en

Muudatusettepanek 720
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 a
Teatavate finantsvahendite keelamine

Riiklikud pädevad asutused keelavad 
kõikide kaupade indeksite replikeerimist 
pakkuvate finantsinstrumentide 
turustamise, levitamise ja müügi. 
Käesolev meede jõustub kuus kuud pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Kaupade tuletisinstrumentide turud on ühe enam seotud finantsspekulatsioonidega ja 
kaupade hinnad sõltuvad üha enam teistest faktoritest kui pakkumine ja nõudlus. Kaupade 
indeksite replikeerimist pakkuvate toodete keelamine – lubavad investoritel spekuleerida 
kaubaturgude üle ilma alusvarainstrumente omamata – oleks esimene samm õiges suunas.
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Muudatusettepanek 721
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ESMA-l on seoses pädevate asutuste 
poolt kooskõlas artikliga 32 võetavate 
meetmetega soodustaja ja koordineerija 
roll. Eelkõige tagab ESMA, et pädevate 
asutuste võetavad meetmed oleksid 
põhjendatud ja proportsionaalsed ning 
pädevad asutused järgiksid võimaluse 
korral järjekindlat lähenemisviisi.

1. ESMA-l on seoses pädevate asutuste 
poolt kooskõlas artiklitega 32 ja 32a 
võetavate meetmetega soodustaja ja 
koordineerija roll. Eelkõige tagab ESMA, 
et pädevate asutuste võetavad meetmed 
oleksid põhjendatud ja proportsionaalsed 
ning pädevad asutused järgiksid võimaluse 
korral järjekindlat lähenemisviisi.

Or. en

Muudatusettepanek 722
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ESMA-l on seoses pädevate asutuste 
poolt kooskõlas artikliga 32 võetavate 
meetmetega soodustaja ja koordineerija 
roll. Eelkõige tagab ESMA, et pädevate 
asutuste võetavad meetmed oleksid 
põhjendatud ja proportsionaalsed ning 
pädevad asutused järgiksid võimaluse 
korral järjekindlat lähenemisviisi.

1. ESMA-l on seoses pädevate asutuste 
poolt kooskõlas artikliga 32 võetavate 
meetmetega soodustaja ja koordineerija 
roll. ESMA tagab, et pädevate asutuste 
võetavad meetmed järgiksid võimaluse 
korral järjekindlat lähenemisviisi.

Or. en

Muudatusettepanek 723
Thomas Mann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ESMA-l on seoses pädevate asutuste 
poolt kooskõlas artikliga 32 võetavate 
meetmetega soodustaja ja koordineerija 
roll. Eelkõige tagab ESMA, et pädevate 
asutuste võetavad meetmed oleksid 
põhjendatud ja proportsionaalsed ning 
pädevad asutused järgiksid võimaluse 
korral järjekindlat lähenemisviisi.

1. ESMA-l on seoses pädevate asutuste 
poolt kooskõlas artikliga 32 võetavate 
meetmetega soodustaja ja koordineerija 
roll. Eelkõige tagab ESMA, et pädevate 
asutuste võetavad meetmed oleksid 
põhjendatud ja proportsionaalsed ning 
asjaoludega piiratud kus kerkib mure 
seoses investorite kaitsega või esineb 
kindla liikmesriigi territooriumil asuvate 
finantsturgude korrakohasele toimimisele 
ja puutumatusele oht.

Or. en

Selgitus

Pädevad asutused peaksid vahele segama ainult siis, kui esile kerkivad mured seoses riikliku 
investorite kaitsega või esineb oht individuaalse liikmesriigi territooriumil asuvate turgude 
korrakohasele toimimisele. Finantstegevused või -tavad, mis esindavad finantsstabiilsust või 
ohustavad investorite kaitset või turu puutumatust üleeuroopalisel tasandil, peaksid vajama 
ESMA poolt artikli 31 kohaselt koordineeritud tegevust.

Muudatusettepanek 724
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ESMA-le on laekunud artikli 32
kohane teade mis tahes meetme kohta, 
mida plaanitakse selle artikli alusel 
rakendada, esitab ESMA arvamuse selle 
kohta, kas vastav keeld või piirang on tema 
meelest põhjendatud ja proportsionaalne. 
Juhul kui ESMA on seisukohal, et 
kõnealuse riski kõrvaldamiseks on tarvis, 
et meetmeid võtaksid ka teised pädevad 
asutused, toob ta ka selle oma arvamuses 
välja. Arvamus avaldatakse ESMA 

2. Kui ESMA-le on laekunud artiklite 32
ja 32a kohane teade mis tahes meetme 
kohta, mida plaanitakse selle artikli alusel 
rakendada, esitab ESMA arvamuse selle 
kohta, kas vastav keeld või piirang on tema 
meelest põhjendatud ja proportsionaalne. 
Juhul kui ESMA on seisukohal, et on 
tarvis, et meetmeid võtaksid ka teised 
pädevad asutused, toob ta ka selle oma 
arvamuses välja. Arvamus avaldatakse 
ESMA veebisaidil.
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veebisaidil.

Or. en

Muudatusettepanek 725
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ESMA-le on laekunud artikli 32 
kohane teade mis tahes meetme kohta, 
mida plaanitakse selle artikli alusel 
rakendada, esitab ESMA arvamuse selle 
kohta, kas vastav keeld või piirang on tema 
meelest põhjendatud ja proportsionaalne. 
Juhul kui ESMA on seisukohal, et
kõnealuse riski kõrvaldamiseks on tarvis, 
et meetmeid võtaksid ka teised pädevad 
asutused, toob ta ka selle oma arvamuses 
välja. Arvamus avaldatakse ESMA 
veebisaidil.

2. Kui ESMA-le on laekunud artikli 32 
kohane teade mis tahes meetme kohta, 
mida plaanitakse selle artikli alusel 
rakendada, esitab ESMA ühe kuu jooksul 
arvamuse selle kohta, kas vastav keeld või 
piirang on tema meelest põhjendatud ja 
proportsionaalne ja kas mure seoses 
investorite kaitsega või oht finantsturgude 
korrakohasele toimimisele ja 
puutumatusele on piiratud asjakohase 
liikmesriigi territooriumiga. Juhul kui 
ESMA on seisukohal, et kõnealuse riski 
kõrvaldamiseks on tarvis ESMA poolset 
koordineeritud tegevust artikli 31 alusel, 
toob ta ka selle oma arvamuses välja. 
Sellisel juhul hoidub teavitust väljastav 
pädev asutus artikli 32 igasugustest 
meetmetest. Arvamus avaldatakse ESMA 
veebisaidil.

Or. en

Selgitus

Pädevad asutused peaksid vahele segama ainult siis, kui esile kerkivad mured seoses riikliku 
investorite kaitsega või esineb oht individuaalse liikmesriigi territooriumil asuvate turgude 
korrakohasele toimimisele. Finantstegevused või -tavad, mis esindavad finantsstabiilsust või 
ohustavad investorite kaitset või turu puutumatust üleeuroopalisel tasandil, peaksid vajama 
ESMA poolt artikli 31 kohaselt koordineeritud tegevust.

Muudatusettepanek 726
Olle Schmidt
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fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Positsioonid Positsiooni haldamine ja positsioonid

Or. en

Muudatusettepanek 727
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ESMA-l on seoses pädevate asutuste 
poolt direktiivi [uus finantsinstrumentide 
turgude direktiiv] artikli 71 lõike 2 
alapunkti i ja artikli 72 lõike 1 alapunktide
f ja g alusel rakendatavate meetmetega 
soodustaja ja koordineerija roll. Eelkõige 
tagab ESMA, et pädevad asutused lähtuvad 
nende volituste kasutamisel, kehtestatavate 
meetmete olemuse ja ulatuse määramisel, 
meetmete kestuse üle otsustamisel ning 
nende üle järelkontrolli teostamisel 
järjekindlast lähenemisviisist.

1. ESMA-l on seoses pädevate asutuste 
poolt direktiivi [uus finantsinstrumentide 
turgude direktiiv] artikli 71 lõike 2 
alapunkti i ja artikli 72 punktide f ja g
alusel rakendatavate meetmetega 
soodustaja ja koordineerija roll. Eelkõige 
tagab ESMA, et pädevad asutused lähtuvad 
nende volituste kasutamisel, kehtestatavate 
meetmete olemuse ja ulatuse määramisel, 
meetmete kestuse üle otsustamisel ning 
nende üle järelkontrolli teostamisel 
järjekindlast lähenemisviisist.

Or. en

Selgitus

Finantsinstrumentide turgude direktiivi artiklis 72 on ainult üks lõige.

Muudatusettepanek 728
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ESMAt on teavitatud direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikli 83 lõike 5 alusel plaanitavatest 
meetmetest, talletab ESMA andmed 
vastava meetme kohta ning selle 
rakendamise põhjused. Direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikli 72 lõike 1 punktide f ja g alusel 
rakendatavate meetmete osas koostab ta ja 
avaldab oma veebisaidil andmebaasi 
ülevaadetega hetkel jõus olevatest 
meetmetest, sealhulgas andmed kõnealuse 
isiku või isikute klassi kohta, kõnealuste 
finantsinstrumentide andmed, võimalikud 
kvantitatiivsed mõõted või läved, näiteks 
maksimaalne lepingute arv, mis isikud 
saavad piirangu raames sõlmida, 
võimalikud erandid sellest nõudest ning 
selle põhjused.

2. Kui ESMAt on teavitatud direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikli 83 lõike 5 alusel plaanitavatest 
meetmetest, talletab ESMA andmed 
vastava meetme kohta ning selle 
rakendamise põhjused. Direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikli 72 punktide f ja g alusel 
rakendatavate meetmete osas koostab ta ja 
avaldab oma veebisaidil andmebaasi 
ülevaadetega hetkel jõus olevatest 
meetmetest, sealhulgas andmed kõnealuse 
isiku või isikute klassi kohta, kõnealuste 
finantsinstrumentide andmed, võimalikud 
kvantitatiivsed mõõted või läved, näiteks 
maksimaalne avatud positsioonide arv, mis 
isikud saavad piirangu raames omada, 
võimalikud erandid sellest nõudest ning 
selle põhjused.

Or. en

Selgitus

Piirmäär ei tohiks olla seotud lepingute arvuga, mida isik võib sõlmida. Kui piirmäär peaks 
kehtima kaupade tuletisinstrumentidele, peaks see viitama avatud positsioonidele.

Muudatusettepanek 729
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ESMAt on teavitatud direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikli 83 lõike 5 alusel plaanitavatest 
meetmetest, talletab ESMA andmed 
vastava meetme kohta ning selle 

2. Kui ESMAt on teavitatud direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikli 83 lõike 5 alusel plaanitavatest 
meetmetest, talletab ESMA andmed 
vastava meetme kohta ning selle 
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rakendamise põhjused. Direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikli 72 lõike 1 punktide f ja g alusel 
rakendatavate meetmete osas koostab ta ja 
avaldab oma veebisaidil andmebaasi 
ülevaadetega hetkel jõus olevatest 
meetmetest, sealhulgas andmed kõnealuse 
isiku või isikute klassi kohta, kõnealuste 
finantsinstrumentide andmed, võimalikud 
kvantitatiivsed mõõted või läved, näiteks 
maksimaalne lepingute arv, mis isikud 
saavad piirangu raames sõlmida, 
võimalikud erandid sellest nõudest ning 
selle põhjused.

rakendamise põhjused. Direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikli 72 lõike 1 punktide f ja g alusel 
rakendatavate meetmete osas koostab ta ja 
avaldab oma veebisaidil andmebaasi 
ülevaadetega hetkel jõus olevatest 
meetmetest, sealhulgas andmed kõnealuse 
isiku või isikute klassi kohta, kõnealuste 
finantsinstrumentide andmed, võimalikud 
kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed mõõted või 
läved, näiteks maksimaalne lepingute arv
ja turu ning mõtteline kogu- või avatud 
positsioonide väärtus, mis isikud saavad 
piirangu raames sõlmida, võimalikud 
erandid sellest nõudest ning selle põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 730
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artikli 9 lõikega 5 rakendab ESMA, kui 
kõik lõikes 2 sätestatud tingimused on 
täidetud, ühte või mitut järgmistest 
meetmetest:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 731
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 1. Kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
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artikli 9 lõikega 5 rakendab ESMA, kui 
kõik lõikes 2 sätestatud tingimused on 
täidetud, ühte või mitut järgmistest 
meetmetest:

artikli 9 lõikega 5 rakendab ESMA, kui 
ükskõik millised lõikes 2 sätestatud 
tingimused on täidetud, ühte või mitut 
järgmistest meetmetest:

Or. en

Muudatusettepanek 732
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) palub mis tahes isikul esitada teavet, 
sealhulgas kõik olulised dokumendid 
positsiooni suuruse ja eesmärgi kohta või 
tuletisinstrumendi kaudu võetud 
riskipositsiooni kohta;

(a) palub mis tahes isikul, isikute klassil 
või investeerimisühingu(te)l esitada teavet, 
sealhulgas kõik olulised dokumendid 
positsiooni suuruse ja eesmärgi kohta või 
tuletisinstrumendi kaudu võetud 
riskipositsiooni kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 733
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõuab pärast saadud teabe analüüsimist 
mis tahes kõnealuselt isikult sammude 
astumist positsiooni või riskipositsiooni 
suuruse vähendamiseks;

(b) nõuab pärast saadud teabe analüüsimist 
mis tahes kõnealuselt isikult sammude 
astumist positsiooni või riskipositsiooni 
suuruse vähendamiseks või 
kõrvaldamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 734
Jürgen Klute
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõuab pärast saadud teabe analüüsimist 
mis tahes kõnealuselt isikult sammude 
astumist positsiooni või riskipositsiooni 
suuruse vähendamiseks;

(b) nõuab pärast saadud teabe analüüsimist 
mis tahes kõnealuselt isikult, isikute 
klassilt või investeerimisühingu(te)lt
sammude astumist positsiooni või 
riskipositsiooni suuruse vähendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 735
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõuab pärast saadud teabe analüüsimist 
mis tahes kõnealuselt isikult sammude 
astumist positsiooni või riskipositsiooni 
suuruse vähendamiseks;

(b) nõuab pärast saadud teabe analüüsimist 
mis tahes kõnealuselt isikult või 
investeerijate klassilt sammude astumist 
positsiooni või riskipositsiooni suuruse 
vähendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 736
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) piirab isiku võimet soetada kauba 
tuletisinstrumente.

(c) piirab isiku, isikute klassi või 
investeerimisühingu(te) võimet soetada 
kauba tuletisinstrumente.

Or. en
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Selgitus

Kui pädevad asutused ei suuda või neil võimalik kaupade tuletisinstrumentide turgudel 
hindade avalikustamise funktsiooni moonutamist ära hoida, peab ESMA vahele segama, 
sealhulgas rakendades piiranguid, kui palju lepinguid isikute klassi ühel liikmel tohib olla.

Muudatusettepanek 737
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) piirab isiku võimet soetada kauba 
tuletisinstrumente.

(c) piirab isiku võimet soetada kauba 
tuletisinstrumente või keelab uute 
lepingute klasside tekke.

Or. en

Muudatusettepanek 738
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Mittekaubanduslike vastaspoolte 
tuletisinstrumentide tehingud, mis 
vastavalt määruse […] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) artiklile 10, on 
objektiivselt mõõdetavad ja vähendavad 
kauplemistegevusega või 
omakapitalipõhise rahastamisega otseselt 
seotud riske, on keeldudest ja piirangutest 
vabastatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 739
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Käesoleva artikli meetmeid ei 
kohaldata mittefinantsettevõtjate 
tuletistehingutele, mis objektiivselt 
mõõdetuna aitavad vähendada riske, mis 
on otseselt seotud kauplemisega või 
omakapitalipõhise rahastamisega 
vastavalt määruse [...] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) artiklile [10].

Or. de

Selgitus

Seadusandlik projekt laiendab oluliselt ESMA ja riiklike järelevalveasutuste volitusi ja nende 
volituste kasutamisel on tõsised ja ettekavatsematud tagajärjed mittefinantsettevõtjate 
riskijuhtimispoliitikale. Muudatusettepanek jätab seega mittefinantsettevõtjate 
riskimaandamise tuletisinstrumendid järelevalvemeetmete kohaldamisalast välja. See erand 
võtab arvesse, et vastavad tuletistehingud ei kujuta endast finantssüsteemi stabiilsusele mingit 
riski.

Muudatusettepanek 740
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) piirab arvu, mitu kauba 
tuletisinstrumentide lepingut isikul, 
isikute klassil või investeerimisühingu(te)l 
tohib olla kindla aja jooksul.

Or. en
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Muudatusettepanek 741
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punktides b ja c sätestatud volitus 
ei kehti finantssektorivälise vastaspoole 
tuletisinstrumentide kohta, mis 
objektiivselt mõõdetuna vähendavad riske, 
mis on otseselt seotud selle vastaspoole või 
selle kontserni kuuluvate 
finantssektoriväliste vastaspoolte 
majandustegevusega või ettevõtte 
rahastamisega.

Or. de

Selgitus

Mittefinantsettevõtjate suhtes arvelduskohustuse mittekohaldamine võimaldab neil ettevõtjatel 
struktureeritud, mittestandardiseeritud tehingute abil börsiväliste turgude kaudu juhtida riske 
tõhusalt ja jätkusuutlikult, selleks et vähendada näiteks kaupade hinnakõikumise riske. Sel 
eesmärgil peavad need ettevõtjad olema edaspidi võimelised leidma ja ostma börsiväliste 
turgude kaudu oma erivajadustele vastavaid tuletisinstrumente.

Muudatusettepanek 742
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 ESMA võib võtta vastu lõike 1 kohase 
otsuse ainult juhul, kui on täidetud kõik 
järgmised tingimused:

 ESMA võib võtta vastu lõike 1 kohase 
otsuse juhul, kui on täidetud kõik 
järgmised tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 743
Jürgen Klute
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA võib võtta vastu lõike 1 kohase 
otsuse ainult juhul, kui on täidetud kõik 
järgmised tingimused:

ESMA võib võtta vastu lõike 1 kohase 
otsuse juhul, kui on täidetud kõik 
järgmised tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 744
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA võib võtta vastu lõike 1 kohase 
otsuse ainult juhul, kui on täidetud kõik
järgmised tingimused:

Ilma, et see piiraks finantsinstrumentide 
turgude direktiivi artiklis 59 sätestatud 
meetmeid, võib ESMA võtta vastu lõike 1 
kohase otsuse ainult juhul, kui on täidetud 
üks või enam järgmistest tingimustest:

Or. en

Muudatusettepanek 745
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõike 1 punktides a kuni c loetletud 
meetmetega on võimalik leevendada ohtu 
finantsturgude korrakohasele toimimisele 
ja ausameelsusele, sealhulgas seoses 
füüsiliste kaupade 
kättetoimetamiskokkulepetega, või liidu
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 

(a) lõike 1 punktides a kuni c loetletud 
meetmetega on võimalik vältida turu 
kuritarvitamist, vähendada või kõrvaldada 
üleliigsete riskide võtmist, leevendada ohtu 
finantsturgude korrakohasele toimimisele 
ja ausameelsusele ja korrakohasele 
hinnakujundusele, sealhulgas seoses 
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stabiilsusele; füüsiliste kaupade 
kättetoimetamiskokkulepetega ja aluseks 
oleva kaubaturu hindade 
avalikustamisega, või finantssüsteemi kui 
terviku või selle osa stabiilsusele;

Or. en

Selgitus

Kui pädevad asutused ei suuda või pole neil võimalik kaupade tuletisinstrumentide turgudel 
hindade avalikustamise funktsiooni moonutamist ära hoida, peab ESMA vahele segama, 
sealhulgas rakendades piiranguid, kui palju lepinguid isikute klassi ühel liikmel tohib olla.

Muudatusettepanek 746
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõike 1 punktides a kuni c loetletud 
meetmetega on võimalik leevendada ohtu 
finantsturgude korrakohasele toimimisele 
ja ausameelsusele, sealhulgas seoses 
füüsiliste kaupade 
kättetoimetamiskokkulepetega, või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele;

(a) lõike 1 punktides a kuni c loetletud 
meetmetega on võimalik leevendada ohtu 
finantsturgude tõhusale ja korrakohasele 
toimimisele ja ausameelsusele, sealhulgas 
seoses füüsiliste kaupade 
kättetoimetamiskokkulepetega, mis viivad 
üleliigsete riskide võtmiseni ja turu 
manipuleerimiseni, suurenenud 
ebastabiilsuse või hindade avalikustamise 
moonutamiseni, või liidu finantssüsteemi 
kui terviku või selle osa stabiilsusele või 
moonutades kaubaturgude 
riskijuhtimisfunktsioone;

Or. en

Muudatusettepanek 747
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selle meetmega on võimalik leevendada 
ohtu finantsturgude korrakohasele 
toimimisele ja ausameelsusele või 
füüsiliste kaupade 
kättetoimetamiskokkulepetele või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele või tõsta märgatavalt pädevate 
asutuste suutlikkust ohtu jälgida;

(a) selle meetmega on võimalik leevendada 
ohtu finantsturgude korrakohasele 
toimimisele ja ausameelsusele või 
füüsiliste kaupade 
kättetoimetamiskokkulepetele või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele või tõsta märgatavalt pädevate 
asutuste suutlikkust ohtu jälgida, eriti seda, 
kui suur on meetme ulatus:
(i) toetab likviidsuse vajalikkust tehingute 
hõlbustamisel, mis vähendavad 
objektiivselt kaupadega seotud 
kaubandusliku tegevusega otseselt seotud 
riske;
(ii) hoiab ära turu kuritarvitamist;
(iii) toetab nõuetekohaseid 
hinnakujundus- ja arveldustingimusi;
(iv) tagab füüsilise turu hindade 
avalikustamise;
(v) hoiab ära turgude positsioonide 
upitamise moonutamise;

Or. en

Muudatusettepanek 748
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selle meetmega on võimalik leevendada 
ohtu finantsturgude korrakohasele 
toimimisele ja ausameelsusele või 
füüsiliste kaupade 
kättetoimetamiskokkulepetele või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele või tõsta märgatavalt pädevate 
asutuste suutlikkust ohtu jälgida;

(a) selle meetmega on võimalik vältida 
turu kuritarvitamist, vähendada või 
kõrvaldada üleliigsete riskide võtmist,
leevendada ohtu finantsturgude 
korrakohasele hinnakujundusele, 
korrakohasele toimimisele ja 
ausameelsusele või füüsiliste kaupade 
kättetoimetamiskokkulepetele ja aluseks 
oleva kaubaturu hindade 
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avalikustamisele, või liidu finantssüsteemi 
kui terviku või selle osa stabiilsusele või 
tõsta märgatavalt pädevate asutuste 
suutlikkust ohtu jälgida;

Or. en

Muudatusettepanek 749
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selle meetmega on võimalik 
leevendada ohtu finantsturgude 
korrakohasele toimimisele ja 
ausameelsusele või füüsiliste kaupade 
kättetoimetamiskokkulepetele või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele või tõsta märgatavalt
pädevate asutuste suutlikkust ohtu jälgida;

(a) leevendab ohtu finantsturgude tõhusale 
ja korrakohasele toimimisele ja 
ausameelsusele või füüsiliste kaupade 
kättetoimetamiskokkulepetele või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele või tõsta pädevate asutuste 
suutlikkust ohtu jälgida;

Or. en

Muudatusettepanek 750
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) see meede võib avaldada 
finantsturgude tõhususele kahjustavat 
mõju, sealhulgas vähendades nende 
turgude likviidsust või tekitades 
turuosalistes kindlusetustunnet, mis on 
võrreldes meetme kasulikkusega 
ebaproportsionaalne.

(c) see meede võib avaldada finants- ja 
aluseks olevate kaubaturgude tõhususele 
kahjustavat mõju, sealhulgas hindade 
avalikustamise funktsiooni moonutamine, 
mis on võrreldes meetme kasulikkusega 
ebaproportsionaalne.

Or. en
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Selgitus

Kui pädevad asutused ei suuda või pole neil võimalik kaupade tuletisinstrumentide turgudel 
hindade avalikustamise funktsiooni moonutamist ära hoida, peab ESMA vahele segama, 
sealhulgas rakendades piiranguid, kui palju lepinguid isikute klassi ühel liikmel tohib olla.

Muudatusettepanek 751
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) see meede võib avaldada finantsturgude 
tõhususele kahjustavat mõju, sealhulgas 
vähendades nende turgude likviidsust või 
tekitades turuosalistes kindlusetustunnet, 
mis on võrreldes meetme kasulikkusega 
ebaproportsionaalne.

(c) see meede võib avaldada finantsturgude 
tõhususele kahjustavat mõju, sealhulgas
vähendades nende turgude likviidsust, 
mida on vaja heauskseteks 
riskimaandamistehinguteks, või tekitades 
turuosalistes kindlusetustunnet, mis on 
võrreldes meetme kasulikkusega 
ebaproportsionaalne.

Or. en

Muudatusettepanek 752
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne kui ta otsustab rakendada mis tahes 
lõikes 1 nimetatud meedet või pikendada 
selle rakendamist, teavitab ESMA 
asjaomaseid pädevaid asutusi tema poolt 
väljapakutavast meetmest. Lõike 1 
punktide a või b alusel esitatud taotluse 
korral peab vastav teade sisaldama 
identifitseerimisandmeid isiku või isikute 
kohta, kellele see on adresseeritud, ning 

4. Enne kui ta otsustab rakendada mis tahes 
lõikes 1 nimetatud meedet või pikendada 
selle rakendamist, teavitab ESMA 
asjaomaseid pädevaid asutusi tema poolt 
väljapakutavast meetmest. Lõike 1 
punktide a või b alusel esitatud taotluse 
korral peab vastav teade sisaldama 
identifitseerimisandmeid isiku või isikute 
kohta, kellele see on adresseeritud, ning 
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taotluse üksikasju ja põhjusi. Lõike 1 
punkti c alusel rakendatava meetme korral 
peab vastav teade sisaldama andmeid 
kõnealuse isiku või isikute klassi kohta, 
kõnealuste finantsinstrumentide kohta, 
asjakohaseid kvantitatiivseid mõõteid või 
lävesid, näiteks maksimaalset lepingute 
arvu, mis isik või isikute klass saab 
sõlmida, ning meetme rakendamise 
põhjusi.

taotluse üksikasju ja põhjusi. Lõike 1 
punkti c alusel rakendatava meetme korral 
peab vastav teade sisaldama andmeid 
kõnealuse isiku või isikute klassi kohta, 
kõnealuste finantsinstrumentide kohta, 
asjakohaseid kvantitatiivseid mõõteid või 
lävesid, näiteks maksimaalsed avatud 
positsioonid, mis isik või isikute klass saab 
omada, ning meetme rakendamise põhjusi.

Or. en

Selgitus

Piirmäär ei tohiks olla seotud lepingute arvuga, mida isik võib sõlmida. Kui piirmäär peaks 
kehtima kaupade tuletisinstrumentidele, peaks see viitama avatud positsioonidele.

Muudatusettepanek 753
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Otsuse korral võtta lõike 1 punkti c 
kohaselt mis tahes meedet või pikendada 
selle meetme võtmist avaldab ESMA oma 
veebisaidil sellekohase teate. Teade peab 
sisaldama andmeid kõnealuse isiku või 
isikute klassi kohta, kõnealuste 
finantsinstrumentide kohta, asjakohaseid 
kvantitatiivseid mõõteid või lävesid, 
näiteks maksimaalset lepingute arvu, mis 
isik või isikute klass saab sõlmida, ning 
meetme võtmise põhjusi.

6. Otsuse korral võtta lõike 1 punkti c 
kohaselt mis tahes meedet või pikendada 
selle meetme võtmist avaldab ESMA oma 
veebisaidil sellekohase teate. Teade peab 
sisaldama andmeid kõnealuse isiku või 
isikute klassi kohta, kõnealuste 
finantsinstrumentide kohta, asjakohaseid 
kvantitatiivseid mõõteid või lävesid, 
näiteks maksimaalsed avatud positsioonid, 
mis isik või isikute klass saab omada, ning 
meetme võtmise põhjusi.

Or. en

Selgitus

Piirmäär ei tohiks olla seotud lepingute arvuga, mida isik võib sõlmida. Kui piirmäär peaks 
kehtima kaupade tuletisinstrumentidele, peaks see viitama avatud positsioonidele.
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Muudatusettepanek 754
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Otsuse korral võtta lõike 1 punkti c 
kohaselt mis tahes meedet või pikendada 
selle meetme võtmist avaldab ESMA oma 
veebisaidil sellekohase teate. Teade peab 
sisaldama andmeid kõnealuse isiku või 
isikute klassi kohta, kõnealuste 
finantsinstrumentide kohta, asjakohaseid 
kvantitatiivseid mõõteid või lävesid, 
näiteks maksimaalset lepingute arvu, mis 
isik või isikute klass saab sõlmida, ning 
meetme võtmise põhjusi.

6. Otsuse korral võtta lõike 1 punkti c 
kohaselt mis tahes meedet või pikendada 
selle meetme võtmist avaldab ESMA oma 
veebisaidil sellekohase teate. Teade peab 
sisaldama andmeid kõnealuse isiku või 
isikute klassi kohta, kõnealuste 
finantsinstrumentide kohta, asjakohaseid 
kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid mõõteid 
või lävesid, näiteks maksimaalset lepingute 
arvu ja kogu- või avatud positsiooni 
väärtus, mis isik või isikute klass saab 
sõlmida, ning meetme võtmise põhjusi.

Or. en

Muudatusettepanek 755
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne kui ta otsustab rakendada mis tahes 
lõikes 1 nimetatud meedet või pikendada 
selle rakendamist, teavitab ESMA 
asjaomaseid pädevaid asutusi tema poolt 
väljapakutavast meetmest. Lõike 1 
punktide a või b alusel esitatud taotluse 
korral peab vastav teade sisaldama 
identifitseerimisandmeid isiku või isikute 
kohta, kellele see on adresseeritud, ning 
taotluse üksikasju ja põhjusi. Lõike 1 
punkti c alusel rakendatava meetme korral 

4. Enne kui ta otsustab rakendada mis tahes 
lõikes 1 nimetatud meedet või pikendada 
selle rakendamist, teavitab ESMA 
asjaomaseid pädevaid asutusi tema poolt 
väljapakutavast meetmest. Lõike 1 
punktide a või b alusel esitatud taotluse 
korral peab vastav teade sisaldama 
identifitseerimisandmeid isiku või isikute 
kohta, kellele see on adresseeritud, ning 
taotluse üksikasju ja põhjusi. Lõike 1 
punkti c alusel rakendatava meetme korral 
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peab vastav teade sisaldama andmeid 
kõnealuse isiku või isikute klassi kohta, 
kõnealuste finantsinstrumentide kohta, 
asjakohaseid kvantitatiivseid mõõteid või 
lävesid, näiteks maksimaalset lepingute 
arvu, mis isik või isikute klass saab 
sõlmida, ning meetme rakendamise 
põhjusi.

peab vastav teade sisaldama andmeid 
kõnealuse isiku või isikute klassi kohta, 
kõnealuste finantsinstrumentide kohta, 
asjakohaseid kvantitatiivseid ja 
kvalitatiivseid mõõteid või lävesid, näiteks 
maksimaalset lepingute arvu ja kogu- või 
avatud positsiooni väärtus, mis isik või 
isikute klass saab sõlmida, ning meetme 
rakendamise põhjusi.

Or. en

Muudatusettepanek 756
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. ESMA vaatab vastavalt lõike 1 punktile 
c kohaldatud meetmete mõju läbi 
asjakohaste ajavahemike tagant, kuid 
vähemalt kord kolme kuu jooksul. Kui 
meetme kehtivusaega kolme kuu jooksul 
ei pikendata, kaotab see automaatselt 
kehtivuse. Meetmete pikendamise korral 
kohaldatakse lõikeid 2–8.

8. ESMA vaatab vastavalt lõike 1 punktile 
c kohaldatud meetmete mõju läbi 
asjakohaste ajavahemike tagant, kuid 
vähemalt kord kolme kuu jooksul. 
Meetmete pikendamise korral kohaldatakse 
lõikeid 2–8.

Or. en

Muudatusettepanek 757
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Komisjon võtab vastavalt artiklile 41 
delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmed, täpsustades kriteeriumid ja 
tegurid, millega ESMA peab arvestama, 

10. ESMA esitab regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud, täpsustades meetmed,
kriteeriumid ja tegurid, millega ta peab 
arvestama, kui tekivad lõike 2 punktis a 
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kui tekib lõike 2 punktis a nimetatud oht 
finantsturgude korrakohasele toimimisele 
ja ausameelsusele, sealhulgas seoses 
füüsiliste kaupade 
kättetoimetamiskokkulepetega, või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele.

nimetatud asjaolud.

Or. en

Muudatusettepanek 758
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 10 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[31. detsembriks 2012].
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu lõikes 10 osutatud regulatiivsed 
tehnilised standardid määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud 
korras.

Or. en

Muudatusettepanek 759
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Selleks et tõhusalt täita oma 
kohustusi seoses kaubaturgude ja 
kõnealuste turgude eest vastutavate, 
määratud riikide pädevate asutuste 
vaheliste järelevalvetegevuste 
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koordineerimisel, asutab ESMA kaupade 
osakonna.

Or. en

Muudatusettepanek 760
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 b. ESMA koostab koostöös Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga ja teiste 
liidu ja kolmandate riikide asjakohaste 
sektorite järelevalveasutustega 
regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõu, täpsustades mitmeid asjakohaseid 
näitajaid ja piirväärtusi, mis on aluseks 
olevate kaubaturgude tunnuste 
jälgimiseks vajalikud, samuti turuosaliste, 
reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kaubandussüsteemide, organiseeritud 
kaubandussüsteemide, börsiväliste 
instrumentidega kauplejate ja 
kauplemisteabehoidlate poolt saadavate 
detailsete ja koondteabe detaile, määruse 
[Euroopa turu infrastruktuuri määrus] 
alusel asjakohastele pädevatele asutustele, 
ESMAle ja Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogule.
Neid indikaatoreid kasutavad eriti 
pädevad asutused ja ESMA kaupade 
divisjon, et jätkata regulaarsete ja 
detailsete tootmise, tarbimise, 
vahendamise, transpordi mudelite 
arvustustega, inventuuride hinnanguliste 
ja tegelike tasemetega, sealhulgas 
ettemakstud lepingud, kokkuhoitud 
tootmisvõime, pikaajalised aluseks oleva 
kaubaturgude pakkumise ja nõudluse 
trendid ja turu volatiilsuse ja 
korrelatsiooni mudelid teiste varadega ja 
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varaklassidega.
EVJA esitab kõnealuste reguleerivate 
tehniliste standardite kavandid 
komisjonile [31. detsembriks 2012].
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu lõikes 2 osutatud regulatiivsed 
tehnilised standardid määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud 
korras.

Or. en

Muudatusettepanek 761
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teenuste osutamine kolmandate riikide 
ühingute poolt ilma filiaalita

Teenuste osutamine kolmanda riigi 
äriühingute poolt

Or. en

Muudatusettepanek 762
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teenuste osutamine kolmandate riikide 
ühingute poolt ilma filiaalita

Teenuste või tegevuse osutamine 
kolmandate riikide ühingute poolt ilma 
filiaalita

Or. en
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Muudatusettepanek 763
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldsätted Registreerimata teenuste sätted 

Or. en

Muudatusettepanek 764
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Kolmanda riigi ühing võib osutada 
liikmesriigis asutatud direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artiklis 30 sobivate vastaspooltena 
tunnistatud isikutele ükskõik milliseid 
investeerimisteenuseid ja/või tegevusi 
koos kõrvalteenustega muul moel kui läbi 
filiaali kõnealuses liikmesriigis, sellest 
direktiivist tulenevalt liikmesriigilt selleks 
eraldi luba taotlemata, või registreerimist 
käesoleva määruse artiklist 36 tulenevalt.

Or. en

Selgitus

Reguleeritud ELi ühingutel (ja valitsuse asutustel) peaks olema kohustus määrata, millist 
kaitsetaset neil on vaja, ning millise kvaliteeditasemega on vastaspooled, kellega nad 
tegelevad. Peale selle teeb riiklike järelevalveasutuste ülesande raskeks see, et on suur hulk 
ELi-väliseid vastaspooli, kes vajavad registreerimist, kuna nad tegelevad ELi vastavate 
vastaspooltega.
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Muudatusettepanek 765
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Juhul kui direktiiviga [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
volitatud investeerimisühing, direktiiviga 
2006/48/EÜ volitatud krediidiasutus 
pakuvad investeerimisteenuseid või –
tegevusi, direktiiviga 2009/65/EÜ 
volitatud haldusettevõte või direktiiviga 
2011/61/EL volitatud alternatiivne 
investeerimisfondi valitseja delegeerib 
funktsioone, sealhulgas 
investeerimisteenuseid, kolmanda riigi 
ühingule kooskõlas nende direktiivide 
vastavate sätetega, kolmanda riigi ühing 
võib pakkuda investeerimisteenuseid 
isikule, kes enda talitlused delegeeris 
muul moel kui läbi filiaali liikmesriigis 
kus see isik elab, sellest direktiivist [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
tulenevalt liikmesriigilt selleks eraldi luba 
taotlemata, või registreerimist käesoleva 
määruse artiklist 36 tulenevalt.

Or. en

Selgitus

Reguleeritud ühingud võivad delegeerida laia valiku teenuseid, sealhulgas 
investeerimisjuhtimise ja investeeringute säilitamise ja haldamise, kolmandate riikide 
ühingutele.

Muudatusettepanek 766
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmanda riigi ühing võib osutada liidus
asutatud võrdsetele vastaspooltele
direktiivi [uus finantsinstrumentide turgude 
direktiiv] artiklis 30 loetletud teenuseid 
ilma filiaali asutamata ainult juhul, kui ta 
on registreeritud ESMA poolt kooskõlas 
artikliga 37 hallatavas kolmandate riikide 
ühingute registris.

1. Kolmanda riigi ühing võib osutada 
liikmesriigis asutatud direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] II 
lisa I jaos nimetatud kutselistele 
klientidele investeerimisteenuseid ja/või 
tegevusi koos kõrvalteenustega muul moel 
kui läbi filiaali kõnealuses liikmesriigis, 
sellest direktiivist tulenevalt liikmesriigilt 
selleks eraldi luba taotlemata, juhul, kui ta 
on registreeritud ESMA poolt kooskõlas 
artikliga 37 hallatavas kolmandate riikide 
ühingute registris.

Or. en

Selgitus

Mitmel juhul oleks ebapraktiline nõuda, et ELi investorite kõikide lepingute kohaldatava 
õiguse suhtes kohaldatakse ELi seadusi. Isegi selle sätte kohaldamisala piiramine võib mõnel 
juhul tekitada raskusi, nt märkimislepingute puhul võib pädevusklausli suhtes läbirääkimiste 
pidamine olla raskendatud.

Muudatusettepanek 767
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmanda riigi ühing võib osutada liidus 
asutatud võrdsetele vastaspooltele
direktiivi [uus finantsinstrumentide turgude 
direktiiv] artiklis 30 loetletud teenuseid 
ilma filiaali asutamata ainult juhul, kui ta 
on registreeritud ESMA poolt kooskõlas 
artikliga 37 hallatavas kolmandate riikide 
ühingute registris.

1. Kolmanda riigi ühing võib osutada liidus 
asutatud võrdsetele vastaspooltele ja 
kutselistele klientidele direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artiklis 30 loetletud teenuseid ilma filiaali 
asutamata ainult juhul, kui ta on 
registreeritud ESMA poolt kooskõlas 
artikliga 37 hallatavas kolmandate riikide 
ühingute registris.

Or. en
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Muudatusettepanek 768
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmanda riigi ühing võib osutada liidus 
asutatud võrdsetele vastaspooltele 
direktiivi [uus finantsinstrumentide turgude 
direktiiv] artiklis 30 loetletud teenuseid
ilma filiaali asutamata ainult juhul, kui ta 
on registreeritud ESMA poolt kooskõlas 
artikliga 37 hallatavas kolmandate riikide 
ühingute registris.

1. Kolmanda riigi ühing võib osutada liidus 
asutatud võrdsetele vastaspooltele ja 
kutselistele klientidele direktiivi …/…/EL
[uus finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
II lisa I jao tähenduses loetletud 
investeerimisteenuseid ilma filiaali 
asutamata ainult juhul, kui ta on 
registreeritud ESMA poolt kooskõlas 
artikliga 37 hallatavas kolmandate riikide 
ühingute registris.

Or. en

Muudatusettepanek 769
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmanda riigi ühing võib osutada liidus 
asutatud võrdsetele vastaspooltele
direktiivi [uus finantsinstrumentide turgude 
direktiiv] artiklis 30 loetletud teenuseid 
ilma filiaali asutamata ainult juhul, kui ta 
on registreeritud ESMA poolt kooskõlas 
artikliga 37 hallatavas kolmandate riikide 
ühingute registris.

1. Kolmanda riigi ühing võib osutada 
direktiivi [uus finantsinstrumentide turgude 
direktiiv] I lisa A jaos loetletud teenuseid, 
välja arvatud lõigetes 8 kuni 10 loetletud 
teenused ainult sellistele võrdsetele 
vastaspooltele, kes on liidus asutatud, 
koos filiaaliga, ja ainult juhul, kui ta on 
registreeritud ESMA poolt kooskõlas 
artikli 37 poolt sätestatud 
samaväärsusotsusega hallatavas 
kolmandate riikide ühingute registris.

Or. en
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Muudatusettepanek 770
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmanda riigi ühing võib osutada liidus 
asutatud võrdsetele vastaspooltele 
direktiivi [uus finantsinstrumentide turgude 
direktiiv] artiklis 30 loetletud teenuseid
ilma filiaali asutamata ainult juhul, kui ta 
on registreeritud ESMA poolt kooskõlas 
artikliga 37 hallatavas kolmandate riikide 
ühingute registris.

1. Kolmanda riigi ühing võib osutada liidus 
asutatud võrdsetele vastaspooltele ja 
kutselistele klientidele direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] I 
lisa A jaos loetletud 
investeerimisnõustamist ilma filiaali 
asutamata ainult juhul, kui ta on 
registreeritud ESMA poolt kooskõlas 
artikliga 37 hallatavas kolmandate riikide 
ühingute registris.

Or. en

Muudatusettepanek 771
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Filiaal asutatakse liikmesriigis, kus 
kolmanda riigi ühingul on kõige rohkem 
tegevusi ja seda kontrollib selle 
liikmesriigi pädev asutus.
ESMA ja kolmanda riigi pädeva asutuse 
vahel peaksid olema sõlmitud 
koostöölepped. Koostöölepped peaksid 
olema sõlmitud liikmesriigis, kuhu filiaal 
asutatakse, pädeva asutuse ja kolmanda 
riigi pädeva asutuse vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 772
Olle Schmidt
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fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ESMA võib registreerida kolmanda riigi 
ühingu, kes on esitanud taotluse 
investeerimisteenuste ja -tegevuse 
pakkumiseks liidus vastavalt lõikele 1, 
ainult juhul, kui on täidetud järgmised 
tingimused:

2. ESMA võib registreerida kolmanda riigi 
ühingu, kes on esitanud taotluse 
investeerimisteenuste ja -tegevuse
pakkumiseks või sellega tegelemiseks
liidus vastavalt lõikele 1, ainult juhul, kui 
on täidetud järgmised tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 773
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) komisjon on võtnud vastu otsuse 
vastavalt artikli 37 lõikele 1;

(a) komisjon on võtnud vastu otsuse 
vastavalt artikli 37 lõikele 1, tõdedes, et 
kolmanda riigi usaldatavusnormatiivide ja 
äritegevuse raamistikul on samaväärne 
mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 774
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühing on saanud tegevusloa 
jurisdiktsioonis, kus ta on asutatud samade 

(b) ühing on saanud tegevusloa 
jurisdiktsioonis, kus ta peakontor on 
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investeerimisteenuste või -tegevuse 
pakkumiseks, mida ta kavatseb pakkuda 
liidus, ning tema suhtes kohaldatakse 
tõhusat järelevalvet ja täitevmenetlusi, mis 
tagavad selles kolmandas riigis kehtivate 
nõuete tema poolt täieliku täitmise;

asutatud samade investeerimisteenuste või 
-tegevuse pakkumiseks, mida ta kavatseb 
pakkuda liidus, ning tema suhtes 
kohaldatakse tõhusat järelevalvet ja 
täitevmenetlusi, mis tagavad selles 
kolmandas riigis kehtivate nõuete tema 
poolt täieliku täitmise;

Or. en

Muudatusettepanek 775
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 osutatud kolmanda riigi ühing 
esitab oma taotluse ESMA-le pärast seda, 
kui komisjon on võtnud vastu artiklis 37 
osutatud otsuse, milles sedastatakse, et 
kolmanda riigi, kus kolmanda riigi ühing 
on saanud tegevusloa, õiguslik ja 
järelevalveraamistik on samaväärne artikli 
37 lõikes 1 kirjeldatud nõuete 
raamistikuga.

Kolmanda riigi ühing, kes soovib alustada 
investeerimisteenuste või -tegevuse 
pakkumisega lõike 1 alusel, esitab oma 
taotluse ESMA-le pärast seda, kui 
komisjon on võtnud vastu artiklis 37 
osutatud otsuse, milles sedastatakse, et 
kolmanda riigi, kus kolmanda riigi ühing 
on saanud tegevusloa, õiguslik ja 
järelevalveraamistik, mis tegeleb 
usaldatavusnormatiivide ja äritegevuse 
küsimustega, on samaväärne artikli 37 
lõikes 1 kirjeldatud nõuete raamistikuga.

Or. en

Muudatusettepanek 776
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandate riikide ühingud, kes 
hakkavad osutama teenuseid kooskõlas 

välja jäetud
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käesoleva artikliga, teavitavad enne 
teenuste osutamisega alustamist liidus 
asutatud kliente sellest, et neil ei ole 
lubatud osutada teenuseid muudele 
klientidele kui ainult võrdsetele 
vastaspooltele ning et nende suhtes ei 
kohaldata liidus järelevalvet. Nad 
märgivad ära vastavas kolmandas riigis 
järelevalve eest vastutava pädeva asutuse 
nime ja aadressi.

Or. en

Muudatusettepanek 777
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandate riikide ühingud, kes hakkavad 
osutama teenuseid kooskõlas käesoleva 
artikliga, teavitavad enne teenuste 
osutamisega alustamist liidus asutatud 
kliente sellest, et neil ei ole lubatud osutada 
teenuseid muudele klientidele kui ainult 
võrdsetele vastaspooltele ning et nende 
suhtes ei kohaldata liidus järelevalvet. Nad 
märgivad ära vastavas kolmandas riigis 
järelevalve eest vastutava pädeva asutuse 
nime ja aadressi.

Kolmandate riikide ühingud, kes hakkavad 
osutama või osutavad teenuseid või 
tegevusi kooskõlas käesoleva artikliga, 
teavitavad enne teenuste või tegevuste
osutamisega alustamist liidus asutatud 
kliente sellest, et välja arvatud juhul kui 
direktiivi [uus finantsinstrumentide 
turgude direktiiv] artikliga 36b kooskõlas 
vastu võetud asjakohased siseriiklikud 
õigusnormid seda lubavad, et neil ei ole 
lubatud osutada investeerimisteenuseid või 
-tegevusi, millele direktiiv [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
liidus kohaldub, muudele klientidele kui 
ainult lõikes 1 viidatud kutselistele 
klientidele ning et nende suhtes ei 
kohaldata liidus järelevalvet. Nad märgivad 
ära vastavas kolmandas riigis järelevalve 
eest vastutava pädeva asutuse nime ja 
aadressi.

Or. en
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Muudatusettepanek 778
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus sätestatud teave 
esitatakse kirjalikult ja esiletoodud viisil.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 779
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus asutatud isikud võivad osta 
investeerimisteenuseid kolmanda riigi 
ühingult, mis ei ole lõike 1 kohaselt 
registreeritud, ainult omal eksklusiivsel
algatusel.

Liidus asutatud isikud võivad osta 
investeerimisteenuseid kolmanda riigi 
ühingult, mis ei ole lõike 1 kohaselt 
registreeritud, ainult enda algatusel.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse tõttu tuleks täpsustada, et liidus asutatud isikud saavad esitada kolmanda riigi 
ühingutele taotluse teenuste osutamiseks ilma edasiste piiranguteta. Teabeedastus ja 
uurimismaterjali olemasolu peaks jääma võimalikuks.

Muudatusettepanek 780
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus asutatud isikud võivad osta Liidus asutatud isikud võivad osta 
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investeerimisteenuseid kolmanda riigi 
ühingult, mis ei ole lõike 1 kohaselt 
registreeritud, ainult omal eksklusiivsel 
algatusel.

investeerimisteenuseid kolmanda riigi 
ühingult, mis ei ole lõike 1 kohaselt 
registreeritud, ainult omal eksklusiivsel 
algatusel. Eraisiku algatus ei anna 
kolmanda riigi ühingule õigust turustada 
sellele eraisikule toote uusi kategooriaid.

Or. en

Selgitus

Passiivne turustamine peaks olema lubatud, kuid see ei tohiks avada uksi kõige, sealhulgas 
investeerimise väga erinevad kategooriad, aktiivsele turustamisele.

Muudatusettepanek 781
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus asutatud isikud võivad osta 
investeerimisteenuseid kolmanda riigi 
ühingult, mis ei ole lõike 1 kohaselt 
registreeritud, ainult omal eksklusiivsel 
algatusel.

Liidus asutatud isikud võivad osta 
investeerimisteenuseid kolmanda riigi 
ühingult, ainult omal ja eksklusiivsel 
algatusel. Sellisel juhul ei tohiks teenuseid 
pidada kui liidus pakutavaid teenuseid. 
Kolmanda riigi ühingud teavitavad 
müügiarendusega tegelevaid isikuid, et 
neil ei ole lubatud liidus teenuseid 
pakkuda ja nende suhtes ei kohaldata 
liidus järelevalvet. Teave edastatakse 
prominentselt.
Kolmanda riigi ühingul ei ole lubatud 
liidus veenda inimesi või edendada või 
reklaamida liidus investeerimisteenuseid 
või -tegevusi koos kõrvalteenustega.
Kolmanda riigi ühingul on ainult lubatud 
liidus veenda inimesi või edendada või 
reklaamida liidus investeerimisteenuseid 
või -tegevusi koos kõrvalteenustega 
inimestele, kes on kvalifitseeritud kui 
sobivad vastaspooled liidus, tingimusel, et 
kolmanda riigi ühing on registreeritud 
vastavalt artiklites 36 ja 37 sätestatule.
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Or. en

Muudatusettepanek 782
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kolmanda riigi investeerimisühingute 
ja turuoperaatorite suhtes, kes pakuvad 
sobivatele vastaspooltele käesoleva artikli 
alusel teenuseid, kohaldatakse käesoleva 
määruse artiklites 19, 20, 21, 22 ja 23 
sätestatud tingimusi.

Or. en

Selgitus

In order to ensure market integrity and transparency as well as a level playing field, the rules 
proposed for EU investment firms must be imposed on 3rd country investment firms providing 
services to eligible counterparties, including public transparency and transaction reporting 
(articles 19, 20, 21, 22 and 23). The eligible counterparty regime for EU investment firms 
imposes essential market-facing obligations, such as transparency and transaction reporting. 
By contrast, these obligations are not imposed on 3rd country investment firms providing the 
same service. Therefore, crucial parts of trading activity carried out by 3rd country 
investment firms would take place without transparency to the public or to the supervisors. 
This would have a detrimental effect on price formation and market oversight.

Muudatusettepanek 783
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Mis tahes vaidlused kolmandate riikide 
ühingute ja ELi investorite vahel 
lahendatakse vastavalt liikmesriigi 
õigusele ja kohtualluvusele.

5. Kolmandate riikide ühingud, kes 
hakkavad osutama või osutavad teenuseid 
või tegevusi kooskõlas käesoleva artikliga, 
teavitavad enne teenuste osutamisega 
alustamist või mis tahes 
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investeerimisteenustega või -tegevustega 
alustamist liidus asutatud kliente 
võimalusest esitada nende teenuste või 
tegevusega seotud mis tahes vaidluste 
taotlused liikmesriigi kohtu või vahekohtu 
pädevusse.

Or. en

Selgitus

Mitmel juhul oleks ebapraktiline nõuda, et ELi investorite kõikide lepingute kohaldatava 
õiguse suhtes kohaldatakse ELi seadusi. Isegi selle sätte kohaldamisala piiramine võib mõnel 
juhul tekitada raskusi, nt märkimislepingute puhul võib pädevusklausli suhtes läbirääkimiste 
pidamine olla raskendatud.

Muudatusettepanek 784
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile on delegeeritud õigus võtta 
vastu regulatiivsed tehnilised standardid, 
milles määratakse kindlaks teave, mille 
registreerimist taotlev kolmanda riigi ühing 
peab ESMA-le koos 
registreerimistaotlusega kooskõlas lõikega 
3 esitama, ning selle teabe vorm kooskõlas 
lõikega 4.

ESMA töötab välja tehniliste 
rakendusstandardite eelnõu, milles 
määratakse kindlaks: teave, mille 
registreerimist kolmanda riigi ühing peab 
ESMA-le koos registreerimistaotlusega 
kooskõlas lõikega 3 esitama, ning:

(a) lõike 4 kohaselt esitatava teabe vorm, 
ja
(b) artikli 37 alusel esitatav vajalik teave. 

Or. en

Muudatusettepanek 785
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 6 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud regulatiivsed
tehnilised standardid võetakse vastu 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitega 10–14.

ESMA esitab need rakendatavad 
tehnilised standardid komisjonile [... ] 
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
rakendatavad tehnilised standardid 
võetakse vastu kooskõlas määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklitega 10–14.

Or. en

Muudatusettepanek 786
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 6 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu komisjonile hiljemalt [ 
].

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 787
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib vastavalt artiklis 42 
sätestatud menetlusele võtta vastu otsuse 
seoses kolmanda riigiga, kui kõnealuse 
kolmanda riigi õiguslik ja 
järelevalveraamistik tagab, et selles 
kolmandas riigis tegevusloa saanud 
ühingute suhtes kohaldatakse õiguslikult 
siduvaid nõudeid, millel on samaväärne 

Komisjon võib vastavalt artiklis 42 
sätestatud menetlusele võtta vastu otsuse 
seoses kolmanda riigiga, kui kõnealuse 
kolmanda riigi õiguslik ja 
järelevalveraamistik tagab, et selles 
kolmandas riigis tegevusloa saanud 
ühingute suhtes kohaldatakse õiguslikult 
siduvaid nõudeid seoses 
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mõju nõuetega, mis on sätestatud 
direktiivis nr [uus finantsinstrumentide 
turgude direktiiv], käesolevas määruses ja 
direktiivis 2006/49/EÜ [kapitali 
adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktidega, ning et kõnealune 
kolmas riik on sätestanud samaväärse 
vastastikuse usaldatavusnõuete raamistiku 
tunnustamise, mida kohaldatakse selle 
direktiivi kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingute suhtes.

usaldatavusnormatiividele ja 
äritegevusele vastavate küsimustega, 
millel on samaväärne mõju 
usaldatavusnormatiivide ja äritegevuse 
nõuetega, mis on sätestatud direktiivis nr 
[uus finantsinstrumentide turgude 
direktiiv], käesolevas määruses ja 
direktiivis 2006/49/EÜ [kapitali 
adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktidega, ning et kõnealune 
kolmas riik on sätestanud samaväärse 
tõhusa usaldatavusnõuete raamistiku 
tunnustamise, mida kohaldatakse selle 
direktiivi kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingute suhtes.

Or. en

Selgitus

Usaldatavusnõuete raamistiku „samaväärse vastastikuse tunnistamise” tingimust on võimalik 
kasutada ELi ühingute vastu. Sõnastus tuleks ühtlustada Euroopa turu infrastruktuuri 
määrusega. Euroopa turu infrastruktuuri määruse vastavates sätetes ei ole ühtegi konkreetset 
viidet „vastastikkusele“, vt artikli 23 lõiget 3 („tõhus ... samaväärne tunnistamine”) ja artikli 
3 lõiget 2 ja artikli 23 lõiget 2. Vaata ka finantsinstrumentide turgude määruse artikli 28 
lõiget 5 („tõhus samaväärne tunnistamine“) ning artikli 24 lõike 1 alapunkti 4 kohta käivaid 
kommentaare. Artikli 37 lõike 1 sõnastus tuleks ühtlustada.

Muudatusettepanek 788
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib vastavalt artiklis 42 
sätestatud menetlusele võtta vastu otsuse 
seoses kolmanda riigiga, kui kõnealuse 
kolmanda riigi õiguslik ja 
järelevalveraamistik tagab, et selles 
kolmandas riigis tegevusloa saanud 
ühingute suhtes kohaldatakse õiguslikult 
siduvaid nõudeid, millel on samaväärne 
mõju nõuetega, mis on sätestatud 
direktiivis nr [uus finantsinstrumentide 

Komisjon võib vastavalt artiklis 42 
sätestatud menetlusele võtta vastu otsuse 
seoses kolmanda riigiga, kui kõnealuse 
kolmanda riigi õiguslik ja 
järelevalveraamistik tagab, et selles 
kolmandas riigis tegevusloa saanud 
ühingute suhtes kohaldatakse õiguslikult 
siduvaid nõudeid, millel on samaväärne 
mõju nõuetega, mis on sätestatud 
direktiivis nr [uus finantsinstrumentide 



PE489.478v01-00 94/122 AM\901887ET.doc

ET

turgude direktiiv], käesolevas määruses ja 
direktiivis 2006/49/EÜ [kapitali 
adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktidega, ning et kõnealune 
kolmas riik on sätestanud samaväärse 
vastastikuse usaldatavusnõuete 
raamistiku tunnustamise, mida 
kohaldatakse selle direktiivi kohaselt 
tegevusloa saanud investeerimisühingute 
suhtes.

turgude direktiiv], käesolevas määruses ja 
direktiivis 2006/49/EÜ [kapitali 
adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktidega.

Or. en

Selgitus

Vastastikkus ei ole tagatud ja on WTO sätetega vastuolus. Ajal, mil me vajame 
välisinvesteeringute voolu ELi, ei ole kaubandusbarjääride ehitamine loogiline.

Muudatusettepanek 789
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib vastavalt artiklis 42 
sätestatud menetlusele võtta vastu otsuse 
seoses kolmanda riigiga, kui kõnealuse 
kolmanda riigi õiguslik ja 
järelevalveraamistik tagab, et selles 
kolmandas riigis tegevusloa saanud 
ühingute suhtes kohaldatakse õiguslikult 
siduvaid nõudeid, millel on samaväärne 
mõju nõuetega, mis on sätestatud 
direktiivis nr [uus finantsinstrumentide 
turgude direktiiv], käesolevas määruses ja 
direktiivis 2006/49/EÜ [kapitali 
adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktidega, ning et kõnealune 
kolmas riik on sätestanud samaväärse 
vastastikuse usaldatavusnõuete raamistiku
tunnustamise, mida kohaldatakse selle 
direktiivi kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingute suhtes.

Komisjon võtab vastavalt artiklis 42 
sätestatud menetlusele 31. detsembriks 
2014. aastal vastu otsuse seoses kolmanda 
riigiga, kui kõnealuse kolmanda riigi 
õiguslik ja järelevalveraamistik tagab, et 
selles kolmandas riigis tegevusloa saanud 
ühingute suhtes kohaldatakse õiguslikult 
siduvaid nõudeid, millel on samaväärne 
mõju nõuetega, mis on sätestatud 
direktiivis nr [uus finantsinstrumentide 
turgude direktiiv], käesolevas määruses ja 
direktiivis 2006/49/EÜ [kapitali 
adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktidega, ning et kõnealune 
kolmas riik on sätestanud samaväärse 
vastastikuse usaldatavusnõuete raamistiku 
tunnustamise, mida kohaldatakse selle 
direktiivi kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingute suhtes.
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Or. en

Muudatusettepanek 790
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib vastavalt artiklis 42 
sätestatud menetlusele võtta vastu otsuse 
seoses kolmanda riigiga, kui kõnealuse 
kolmanda riigi õiguslik ja 
järelevalveraamistik tagab, et selles 
kolmandas riigis tegevusloa saanud 
ühingute suhtes kohaldatakse õiguslikult 
siduvaid nõudeid, millel on samaväärne 
mõju nõuetega, mis on sätestatud 
direktiivis nr [uus finantsinstrumentide 
turgude direktiiv], käesolevas määruses ja 
direktiivis 2006/49/EÜ [kapitali 
adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktidega, ning et kõnealune 
kolmas riik on sätestanud samaväärse 
vastastikuse usaldatavusnõuete 
raamistiku tunnustamise, mida 
kohaldatakse selle direktiivi kohaselt 
tegevusloa saanud investeerimisühingute 
suhtes.

Komisjon võib vastavalt artiklis 42 
sätestatud menetlusele võtta vastu otsuse 
seoses kolmanda riigiga, kui kõnealuse 
kolmanda riigi õiguslik ja 
järelevalveraamistik tagab, et selles 
kolmandas riigis tegevusloa saanud 
ühingute suhtes kohaldatakse õiguslikult 
siduvaid nõudeid, millel on samaväärne 
mõju nõuetega, mis on sätestatud 
direktiivis nr [uus finantsinstrumentide 
turgude direktiiv], käesolevas määruses ja 
direktiivis 2006/49/EÜ [kapitali 
adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktidega, ning et kehtivad 
aluspõhimõtted, mis kindlustavad
samaväärset seiret ja stabiilsust.

Or. en

Muudatusettepanek 791
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib vastavalt artiklis 42
sätestatud menetlusele võtta vastu otsuse 
seoses kolmanda riigiga, kui kõnealuse 

Komisjon võtab vastavalt artikli 42 lõikes 
2 sätestatud menetlusele vastu kolmanda 
riigi samaväärsuse otsuse seoses 
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kolmanda riigi õiguslik ja 
järelevalveraamistik tagab, et selles 
kolmandas riigis tegevusloa saanud 
ühingute suhtes kohaldatakse õiguslikult 
siduvaid nõudeid, millel on samaväärne 
mõju nõuetega, mis on sätestatud 
direktiivis nr [uus finantsinstrumentide 
turgude direktiiv], käesolevas määruses ja 
direktiivis 2006/49/EÜ [kapitali 
adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktidega, ning et kõnealune 
kolmas riik on sätestanud samaväärse 
vastastikuse usaldatavusnõuete 
raamistiku tunnustamise, mida 
kohaldatakse selle direktiivi kohaselt 
tegevusloa saanud investeerimisühingute 
suhtes.

kolmanda riigiga, järgmiste tingimuste 
täitmisel:

(a) kõnealuse kolmanda riigi õiguslik ja 
järelevalveraamistik tagab, et selles 
kolmandas riigis tegevusloa saanud 
ühingute suhtes kohaldatakse õiguslikult 
siduvaid nõudeid, millel on samaväärne 
mõju nõuetega, mis on sätestatud 
direktiivis nr [uus finantsinstrumentide 
turgude direktiiv], käesolevas määruses ja 
direktiivis 2006/49/EÜ [kapitali 
adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktidega, ja,
(b) kõnealuse kolmanda riigi 
õigusraamistikuga on ette nähtud selle 
usaldatavusnõuete raamistiku 
samaväärne vastastikune tunnistamine, 
mida kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel tegevusloa saanud 
investeerimisühingute suhtes, sealhulgas 
ELi ühingute vastastikune juurdepääs, et 
pakkuda sarnaseid teenuseid kõnealuse 
kolmanda riigi sobilikele vastaspooltele. 
Komisjon konsulteerib esmalt ESMAga, et 
koostada siduv arvamus kolmanda riigi 
õigusraamistiku samaväärsuse kohta 
kolme kuu jooksul.

Or. en
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Muudatusettepanek 792
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmanda riigi usaldatavusnõuete
raamistikku võib pidada samaväärseks, 
kui see raamistik vastab kõigile järgmistele 
tingimustele:

Kolmanda riigi usaldatavusnõuete ja 
äritegevuse raamistikul peaks olema
samaväärne mõju, kui see raamistik vastab 
kõigile järgmistele tingimustele:

Or. en

Muudatusettepanek 793
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmanda riigi usaldatavusnõuete 
raamistiku võib lugeda samaväärseks, kui 
see raamistik vastab kõigile järgmistele 
tingimustele:

Kolmanda riigi usaldatavusnõuete 
raamistikul võib olla samaväärne mõju, 
kui see raamistik vastab kõigile järgmistele 
tingimustele:

Or. en

Selgitus

See ühtlustab sõnastust Euroopa turu infrastruktuuri määrusega.

Muudatusettepanek 794
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmanda riigi usaldatavusnõuete Kolmanda riigi usaldatavusnõuete 
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raamistikku võib pidada samaväärseks, 
kui see raamistik vastab kõigile järgmistele 
tingimustele:

raamistikul võib olla samaväärne mõju, 
kui see raamistik vastab kõigile järgmistele 
tingimustele:

Or. en

Muudatusettepanek 795
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) Käesoleva lõike kohaselt komisjoni 
poolt vastu võetud otsus võib olla 
kategooriaga või ühingute kategooriatega 
piiratud. Sellisel juhul, kolmanda riigi 
ühingu võib registreerida artikli 36 
kohaselt, kui see langeb komisjoni 
otsusega kaetud kategooriasse.

Or. en

Muudatusettepanek 796
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kolmas riik kohaldab vastastikuse 
ligipääsu tingimusi ELis asuvatele
investeerimisühingutele ja asjaomases 
kolmandas riigis on rakendatud 
vastastikuse tunnustamise korda.

Or. en
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Muudatusettepanek 797
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 a
Kolmandast riigist väljas asuva filiaali 
kaudu pakutud teenused või tegevused

1. Kui kolmanda riigi ühing pakub või 
tegeleb investeerimisteenuste või -
tegevusega läbi filiaali, mis asutati 
kolmandas riigis, mitte riigis, kus asub 
nende peakontor, kohaldatakse artikleid 
36 ja 37 justkui viited kolmandale riigile, 
kus ühingu peakontor on asutatud, 
hõlmates viidet kolmandale riigile, kus 
filiaal asub, piisaval määral, et arvestada 
kahe kolmanda riigi vaheliste järelevalve 
kohustuste jagunemisega.
2. Kui kolmanda riigi ühing pakub 
investeerimisteenuseid või -tegevusi või 
tegeleb selliste teenuste pakkumisega läbi 
direktiivi [uus finantsinstrumentide 
turgude direktiiv] artikli 46a poolt 
volitatud liikmesriigis asuva filiaali, 
muudetakse artikli 36 lõiget 4, et lubada 
ühingul viidata liikmesriigi pädeva 
asutuse järelevalvele filiaali üle 
liikmesriigis, kus filiaal on asutatud.

Or. en

Selgitus

Hetkel on ebaselge, kuidas sätted komisjoni ettepanekus kohalduvad, kui kolmanda riigi ühing 
tegeleb varustamisega või teenuste või tegevuse korraldamisega liidus läbi filiaali teises 
kolmandas riigis. Käesolev muudatusettepanek toob selgust ja õiguskindlust.

Muudatusettepanek 798
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA registreerib mitte-ELi ühingud, 
kellel on lubatud pakkuda liidus 
investeerimisteenuseid või -tegevust 
vastavalt artiklile 36. See register on 
avalikult kättesaadav ESMA veebisaidil 
ning see sisaldab teavet teenuste või 
tegevuse kohta, mida mitte-ELi ühingutel 
on lubatud pakkuda, ning kolmandas riigis 
nende üle järelevalvet teostavate pädevate 
asutuste kontaktandmeid.

ESMA registreerib kolmandate riikide
ühingud, kellel on lubatud pakkuda või 
täita liidus investeerimisteenuseid või -
tegevust vastavalt artiklile 36. See register 
on avalikult kättesaadav ESMA veebisaidil 
ning see sisaldab teavet teenuste või 
tegevuse kohta, mida kolmandate riikide
ühingutel on lubatud pakkuda, ning 
kolmandas riigis nende üle järelevalvet 
teostavate pädevate asutuste 
kontaktandmeid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek ühtlustab teksti artiklis 2 kirjeldatud kolmanda riigi ühingu mõistega.

Muudatusettepanek 799
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA registreerib mitte-ELi ühingud, 
kellel on lubatud pakkuda liidus 
investeerimisteenuseid või -tegevust 
vastavalt artiklile 36. See register on 
avalikult kättesaadav ESMA veebisaidil 
ning see sisaldab teavet teenuste või 
tegevuse kohta, mida mitte-ELi ühingutel 
on lubatud pakkuda, ning kolmandas riigis
nende üle järelevalvet teostavate pädevate 
asutuste kontaktandmeid.

ESMA registreerib mitte-ELi ühingud, 
kellel on lubatud pakkuda liidus 
investeerimisteenuseid või -tegevust 
vastavalt artiklitele 36 ja 37. See register 
on avalikult kättesaadav ESMA veebisaidil 
ning see sisaldab teavet teenuste või 
tegevuse kohta, mida mitte-ELi ühingutel 
on lubatud pakkuda, ning ELis nende üle 
järelevalvet teostavate pädevate asutuste 
kontaktandmeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 800
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui on täidetud lõikes 2 sätestatud 
tingimused, kustutab ESMA mitte-ELi 
ühingu vastavalt artiklile 38 loodud 
registrist, juhul kui:

1. ESMA kustutab mitte-ELi ühingu 
vastavalt artiklile 38 loodud registrist, 
juhul kui: 

Or. en

Muudatusettepanek 801
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ESMA-l on põhjendatud ja 
dokumentidele tuginevat alust arvata, et 
mitte-ELi ühing käitub liidus 
investeerimisteenuseid või -tegevust 
pakkudes viisil, mis on selgelt investorite 
huve või turgude korrakohast toimimist 
kahjustav, või

(a) ESMA-l on põhjendatud ja 
dokumentidele tuginevat alust arvata, et 
kolmandad riigid käituvad liidus 
investeerimisteenuseid või -tegevust 
pakkudes viisil, mis on selgelt investorite 
huve või turgude korrakohast toimimist 
kahjustav, või

Or. en

Selgitus

Väga tähtis on, et ELi hulgimüügi turgude teostajatel nagu sobivatel vastaspooltel ja 
kutselistel investoritel on juurdepääs kolmanda riigi teenustele artiklites 35a ja 36 sätestatud 
tingimuste alusel.

Muudatusettepanek 802
Sylvie Goulard
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ESMA-l on põhjendatud ja 
dokumentidele tuginevat alust arvata, et 
mitte-ELi ühing käitub liidus 
investeerimisteenuseid või -tegevust 
pakkudes viisil, mis on selgelt investorite 
huve või turgude korrakohast toimimist 
kahjustav, või

(a) ESMA-l on põhjendatud ja 
dokumentidele tuginevat alust arvata, et 
mitte-ELi ühing käitub liidus 
investeerimisteenuseid või -tegevust
pakkudes viisil, mis on investorite huve või 
turgude korrakohast toimimist kahjustav, 
või

Or. en

Muudatusettepanek 803
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ESMA-l on põhjendatud ja 
dokumentidele tuginevat alust arvata, et 
mitte-ELi ühing on liidus 
investeerimisteenuseid või -tegevust 
pakkudes tõsiselt rikkunud tema suhtes 
kolmandas riigis kehtivaid nõudeid, ning 
komisjon on sellele tuginedes võtnud vastu 
otsuse vastavalt artikli 37 lõikele 1.

(b) ESMA-l on põhjendatud ja 
dokumentidele tuginevat alust arvata, et 
kolmanda riigi ühing on liidus 
investeerimisteenuseid või -tegevust 
pakkudes rikkunud tema suhtes kolmandas 
riigis, kus nende peakontor on asutatud 
või kus ta pakub teenuseid või tegevusi,
kehtivaid nõudeid, ning komisjon on 
sellele tuginedes võtnud vastu otsuse 
vastavalt artikli 37 lõikele 1.

Or. en

Selgitus

Väga tähtis on, et ELi hulgimüügiturgude teostajatel, nagu sobivatel vastaspooltel ja 
kutselistel investoritel, on juurdepääs kolmanda riigi teenustele artiklites 35a ja 36 sätestatud 
tingimuste alusel.
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Muudatusettepanek 804
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ESMA-l on põhjendatud ja 
dokumentidele tuginevat alust arvata, et 
mitte-ELi ühing on liidus 
investeerimisteenuseid või -tegevust 
pakkudes tõsiselt rikkunud tema suhtes 
kolmandas riigis kehtivaid nõudeid, ning 
komisjon on sellele tuginedes võtnud vastu 
otsuse vastavalt artikli 37 lõikele 1.

(b) ESMA-l on põhjendatud ja 
dokumentidele tuginevat alust arvata, et 
mitte-ELi ühing on liidus 
investeerimisteenuseid või -tegevust 
pakkudes rikkunud tema suhtes kolmandas 
riigis kehtivaid nõudeid, ning komisjon on 
sellele tuginedes võtnud vastu otsuse 
vastavalt artikli 37 lõikele 1.

Sellist tühistamist võivad ESMA-lt nõuda 
kõikide liikmesriikide pädevad asutused, 
kus kolmanda riigi ühingud pakuvad 
teenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 805
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ESMA on pöördunud selles küsimuses 
vastava kolmanda riigi pädeva asutuse 
poole, kuid see pädev asutus ei ole 
rakendanud asjakohaseid meetmeid, mis 
oleksid vajalikud kaitsmaks investoreid ja 
turgude korrektset toimimist liidus, või ei 
ole suutnud tõestada, et see kolmanda riigi 
ühing täidab tema suhtes kolmandas riigis 
kehtivaid nõudeid, ning

(a) ESMA on pöördunud selles küsimuses 
vastava kolmanda riigi pädeva asutuse 
poole, kuid see kolmanda riigi pädev 
asutus ei ole rakendanud asjakohaseid 
meetmeid, mis oleksid vajalikud kaitsmaks 
investoreid ja turgude korrektset toimimist 
liidus, või ei ole suutnud tõestada, et 
kolmanda riigi ühing täidab tema suhtes 
kolmandas riigis kehtivaid nõudeid, ning

Or. en
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Muudatusettepanek 806
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ESMA teavitab mis tahes lõike 1 
kohaselt vastu võetud meetmetest 
viivitamatult komisjoni ning avaldab oma 
otsuse oma veebisaidil.

3. ESMA teavitab mis tahes lõike 1 
kohaselt vastu võetud meetmetest 
viivitamatult komisjoni ning avaldab oma 
otsuse kolmanda riigi ühingu kohta oma 
veebisaidil. Otsus avaldatakse viieks 
aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 807
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab, kas tingimused, mille 
alusel artikli 37 lõike 1 kohane otsus vastu 
võeti, on kõnealuse riigi osas jätkuvalt
täidetud.

4. Komisjon hindab uuesti, kas tingimused, 
mille alusel artikli 37 lõike 1 kohane 
samaväärsust käsitlev otsus vastu võeti, on 
kõnealuse riigi osas siiani täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 808
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 a
Täiendavad nõuded
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Kui kolmanda riigi ühing pakub teenuseid 
või tegevusi, mida hõlmab artikli 35a lõige 
1 või artikli 36 lõige 1, liikmesriigi 
sobivale vastaspoolele või kutselisele 
kliendile, ei kohalda kõnealune 
liikmesriik selle kolmanda riigi ühingu 
suhtes ühtegi lisatingimust seoses 
direktiiviga [uus finantsinstrumentide 
turgude direktiiv] või käesolevas 
määruses olevate küsimuste osas.

Or. en

Selgitus

Väga tähtis on, et ELi hulgimüügiturgude teostajatel, nagu sobivatel vastaspooltel ja 
kutselistel investoritel, on juurdepääs kolmanda riigi teenustele artiklites 35a ja 36 sätestatud 
tingimuste alusel. See näitab selgelt, et tegemist on piiriüleste teenuste pakkumise 
tasakaalustatud ELi režiimiga. Võrdle uue finantsinstrumentide turgude direktiivi artikli 36 
lõike 1 teist alapunkti.

Muudatusettepanek 809
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 8 – Jaotis 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jaotis 1 a
Teenuste osutamine filiaali asutamise teel

Artikkel 39a
Filiaali asutamine

1. Liikmesriigid nõuavad, et kolmanda 
riigi äriühing, mis kavatseb osutada 
investeerimisteenuseid või tegeleda 
investeerimistegevusega koos 
kõrvalteenuste osutamisega nende 
territooriumil filiaali kaudu, taotleb 
kõnealuste liikmesriikide pädevatelt 
asutustel eelnevalt luba vastavalt 
järgmistele sätetele:
(a) komisjon on vastu võtnud lõike 3 
kohase otsuse;
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(b) teenuste osutamise jaoks, milleks 
kolmanda riigi äriühing taotleb luba, 
tuleb taotleda selles kolmandas riigis 
tegevusluba ja kehtib selle riigi 
järelevalve, kus äriühing on asutatud ja 
kus taotluse esitanud äriühingul on 
nõuetekohane tegevusluba. Rahapesu ja 
terrorismi rahastamise vastane töökond ei 
ole kandnud kolmandat riiki, kus on 
asutatud kolmanda riigi äriühing, 
rahapesu ja terrorismi rahastamise 
vastasest koostööst keelduvate riikide ja
territooriumide nimekirja;
(c) koostöökokkulepped, mis hõlmavad 
sätteid, millega reguleeritakse 
teabevahetust, et säilitada turu 
terviklikkus ja kaitsta investoreid, on 
sõlmitud asjaomase liikmesriigi pädevate 
asutuste ja selle kolmanda riigi pädevate 
järelevalveasutuste vahel, kus äriühing on 
asutatud;
(d) filiaali käsutuses on piisavalt 
algkapitali;
(e) määratakse üks või mitu filiaali 
juhtimise eest vastutavat isikut ja nad 
vastavad artikli 9 lõikes 1 sätestatud 
tingimustele;
(f) kolmas riik, kus kolmanda riigi 
äriühing on asutatud, on sõlminud selle 
liikmesriigiga kokkuleppe, kus filiaal 
peaks asutatama, mis on täielikult 
kooskõlas OECD maksustamisalase 
näidiskonventsiooni artiklis 26 sätestatud 
standarditega ning tagab 
maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise, sh vajaduse korral 
mitmepoolsed maksustamisalased 
lepingud;
(g) äriühing on tegevusloa taotlemise ajal 
osaline investeeringute tagamise skeemis, 
millel on tegevusluba või mida on 
tunnustatud vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. märtsi 
direktiivile 97/9/EÜ investeeringute 
tagamise skeemide kohta.
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2. Liikmesriigid nõuavad, et kolmanda 
riigi äriühing, kes kavatseb kõnealuste 
liikmesriikide territooriumil osutada 
jaeklientidele investeerimisteenuseid koos 
kõrvalteenustega ja tegeleda 
investeerimistegevusega, asutab liidus 
filiaali.
3. Komisjon võib vastavalt artiklis 95 
sätestatud menetlusele võtta vastu otsuse 
seoses kolmanda riigiga, kui kõnealuse 
kolmanda riigi õiguslik ja 
järelevalveraamistik tagab, et selles 
kolmandas riigis tegevusloa saanud 
ühingute suhtes kohaldatakse õiguslikult 
siduvaid nõudeid, millel on samaväärne 
mõju nõuetega, mis on sätestatud 
käesolevas määruses ja direktiivis (EL) nr 
.../... [uus finantsinstrumentide turgude 
direktiiv] ja direktiivis 2006/49/EÜ 
[kapitali adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktides sätestatud nõuetele, ning 
et kõnealuse kolmanda riigi 
õigusraamistikuga on ette nähtud selle 
usaldatavusnõuete raamistiku 
samaväärne vastastikune tunnistamine, 
mida kohaldatakse käesoleva direktiivi 
alusel tegevusloa saanud 
investeerimisühingute suhtes.
Kolmanda riigi usaldatavusnõuete 
raamistiku võib lugeda samaväärseks, kui 
see täidab järgmisi tingimusi:
(a) investeerimisteenuseid osutavate ja 
investeerimistegevusega tegelevate 
äriühingute suhtes kohaldatakse pidevalt 
tegevusloa andmise ja tõhusa järelevalve 
ja jõustamise nõudeid;
(b) kõnealuses kolmandas riigis 
investeerimisteenuseid osutavate ja -
tegevusega tegelevate äriühingute suhtes 
kehtivad piisavad kapitalinõuded ja 
asjakohased nõuded, mida kohaldatakse 
juhtorgani aktsionäride ja liikmete 
suhtes;
(c) sisekontrollifunktsiooni valdkonnas 
kohaldatakse investeerimisteenuseid 
osutavate ja -tegevusega tegelevate 
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äriühingute suhtes asjakohaseid 
organisatsioonilisi nõudeid;
(d) see tagab turu läbipaistvuse ja 
terviklikkuse, ennetades turu 
kuritarvitamist siseringitehingute ja 
turuga manipuleerimise teel.
4. Lõikes 1 osutatud kolmanda riigi 
äriühing esitab taotluse selle liikmesriigi 
pädevale asutusele, kus ta kavatseb filiaali 
asutada pärast seda, kui komisjon on 
võtnud vastu otsuse, mille kohaselt selle 
kolmanda riigi õigus- ja 
järelevalveraamistik, kus kolmanda riigi 
äriühingul on tegevusluba, on 
samaväärne lõikes 3 kirjeldatud nõuetega.

Artikkel 39b
Teavitamiskohustus
Kolmanda riigi äriühing, kes kavatseb 
saada loa mis tahes investeerimisteenuste 
osutamiseks või -tegevuseks koos 
kõrvalteenuste osutamisega liikmesriigi 
territooriumil, esitab kõnealuse 
liikmesriigi pädevale asutusele järgmise 
teabe:
(a) asjaomases kolmandas riigis tema 
järelevalve eest vastutava asutuse nimi. 
Kui järelevalve eest vastutab mitu asutust, 
esitatakse üksikasjad 
vastutusvaldkondade kohta;
(b) äriühingu kõik asjakohased andmed 
(nimi, juriidiline vorm, registrijärgne 
asukoht ja aadress, juhtorgani liikmed, 
asjaomased aktsionärid) ja tegevuskava, 
milles määratakse kindlaks osutatavad 
investeerimisteenused ja 
investeerimistegevus, samuti 
kõrvalteenused, filiaali 
organisatsioonistruktuur, sealhulgas mis 
tahes oluliste tegevusfunktsioonide 
kolmandalt isikult sisseostmise kirjeldus;
(c) filiaali juhtimise eest vastutavate 
isikute nimed ja asjaomased dokumendid, 
mis tõendavad direktiivi (EL) nr .../... [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
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artikli 9 lõike 1 nõuete täitmist;
(d) teave filiaali käsutuses oleva 
algkapitali kohta.

Artikkel 39c
Tegevusloa andmine
1. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus 
kolmanda riigi äriühing kavatseb asutada 
filiaali, annab tegevusloa üksnes juhul, 
kui täidetud on järgmised tingimused:
(a) pädev asutus on veendunud, et 
direktiivi (EL) nr .../... [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artiklis 41 sätestatud tingimused on 
täidetud;
(b) pädev asutus on veendunud, et 
kolmanda riigi äriühingu filiaal suudab 
järgida lõike 3 kohaseid sätteid.
Kolmanda riigi äriühingule teatatakse 
kuue kuu jooksul pärast nõuetekohase 
taotluse esitamist, kas tegevusluba 
antakse või mitte.
2. Lõike 1 kohaselt tegevusloa saanud 
kolmanda riigi äriühingu filiaal täidab 
kõiki kohustusi, mis on sätestatud 
käesoleva direktiivi artiklites 16, 17, 23, 
24, 25, 27, artikli 28 lõikes 1 ja artiklis 30 
ning määruse (EL) nr …/… [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artiklites 13–23, ning nende kohaselt 
vastu võetud meetmeid, ning tema üle 
teostab järelevalvet selle liikmesriigi 
pädev asutus, kus tegevusluba anti.
Liikmesriigid ei kehtesta mis tahes 
täiendavaid nõudeid filiaali 
organisatsioonistruktuuri ja tegevuse 
kohta käesoleva direktiiviga reguleeritud 
küsimuste osas.

Artikkel 39d
Teistes liikmesriikides teenuste osutamine
1. Vastavalt direktiivi (EL) nr .../... [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
tegevusloa saanud kolmanda riigi 
äriühing võib osutada teenuseid ja 
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tegeleda tegevusega, mis on hõlmatud 
tegevusloaga, liidu teistes liikmesriikides, 
asutamata selleks uusi filiaale. Selleks 
edastab ta selle liikmesriigi pädevatele 
asutustele, kus filiaal on asutatud, 
järgmise teabe:
(a) liikmesriik, kus ta kavatseb tegutseda,
(b) tegevuskava, milles on märgitud 
eelkõige investeerimisteenused või 
investeerimistegevused, samuti 
kõrvalteenused, millega ta kavatseb 
tegeleda kõnealuses liikmesriigis.
Selle liikmesriigi pädev asutus, kus filiaal 
on asutatud, edastab ühe kuu jooksul 
pärast teabe saamist asjaomase teabe 
vastuvõtva liikmesriigi sellele pädevale 
asutusele, mis on määratud 
kontaktpunktiks vastavalt direktiivi (EL) 
nr .../.... [uus finantsinstrumentide 
turgude direktiiv] artikli 83 lõikele 1. 
Pärast seda võib kolmanda riigi äriühing 
alustada asjaomase investeerimisteenuse 
või -teenuste osutamist vastuvõtvas 
liikmesriigis.
Kui vastavalt esimesele lõigule teatavaks 
tehtud andmed muutuvad, saadab 
kolmanda riigi äriühing kõnealuse 
muudatuse kohta selle riigi pädevale 
asutusele, kus filiaal on asutatud, 
kirjaliku teate vähemalt üks kuu enne 
kõnealuse muudatuse jõustumist. Selle 
liikmesriigi pädev asutus, kus filiaal on 
asutatud, teatab nendest muudatustest 
vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele.
Äriühing jääb selle liikmesriigi 
järelevalve alla, kus filiaal on asutatud 
vastavalt direktiivi (EL) nr .../... [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artiklile 43.
2. ESMA koostab regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud seoses järgmisega:
(a) Direktiivi (EL) nr .../... [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikli 41 lõike 1 punktis c osutatud 
koostöökokkuleppe minimaalne sisu, et 
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tagada, et kolmanda riigi äriühingule 
tegevusloa andnud pädevad asutused 
saaksid täita oma järelevalveülesandeid 
käesoleva direktiivi alusel;
(b) tegevuskava üksikasjalik sisu, nagu 
nõutud direktiivi (EL) nr .../... [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikli 42 punktiga b;
(c) dokumentide sisu, mis käsitlevad 
filiaali juhtimist, nagu nõutud direktiivi 
(EL) nr .../... [uus finantsinstrumentide 
turgude direktiiv] artikli 42 punktiga c;
(d) teabe üksikasjalik sisu seoses filiaali 
käsutuses oleva algkapitaliga, nagu 
nõutud direktiivi (EL) nr .../... [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikli 42 punktiga d.
ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[XXX].
Komisjonile antakse delegeeritud 
volitused võtta vastu esimeses lõigus 
osutatud regulatiivsed tehnilised 
standardid määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklites 10–14 sätestatud korras.
3. ESMA töötab välja rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud, et 
kehtestada standardvormid, -mallid ja -
menetlused teabe edastamiseks kõnealuste 
lõigete kohaselt.
ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[31. detsembriks 2016].
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
esimeses lõigus osutatud rakenduslikud 
tehnilised standardid vastavalt määruse 
(EL) nr 1095/2010 artiklile 15.
4. Komisjonile antakse volitused võtta 
meetmete kohta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 40, et 
määratleda tingimused, mille alusel 
hinnatakse filiaali käsutuses olevat 
piisavat algkapitali, võttes arvesse filiaali 
osutatud investeerimisteenuseid või 
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tegevust ning klientide liiki, kellele neid 
teenuseid osutataks.

Jagu 1 b
Tegevuslubade registreerimine ja 

tühistamine
Artikkel 39e

Registrisse kandmine
Liikmesriigid registreerivad vastavalt 
artiklile 41 tegevusloa saanud äriühingud. 
Kõnealune register on avalikkusele 
kättesaadav ja sisaldab teavet teenuste või 
tegevuse kohta, mille jaoks kolmanda riigi 
äriühingul on tegevusluba. Registrit 
ajakohastatakse korrapäraselt. ESMAt 
teavitatakse igast väljaantud tegevusloast.
ESMA koostab loendi kõigist kolmanda 
riigi äriühingutest, kellel on luba teenuste 
osutamiseks ja tegevuseks liidus. 
Kõnealune loend sisaldab teavet teenuste 
või tegevuste kohta, mille jaoks kolmanda 
riigi äriühingul on tegevusluba, ja seda 
ajakohastatakse korrapäraselt. ESMA 
avaldab kõnealuse loendi oma veebisaidil 
ja ajakohastab seda.

Artikkel 39f
Tegevuslubade tühistamine
Pädev asutus, kes andis tegevusloa 
vastavalt artiklile 43, võib tühistada 
kolmanda riigi äriühingule antud 
tegevusloa, kui see äriühing:
(a) ei ole tegevusluba kasutanud 12 kuu 
jooksul, otseselt loobub tegevusloast või ei 
ole osutanud investeerimisteenuseid ega 
tegelenud investeerimisega eelnenud kuue 
kuu jooksul, juhul kui kõnealune 
liikmesriik ei ole ette näinud, et sellistel 
juhtudel kaotab tegevusluba kehtivuse;
(b) on saanud tegevusloa valeandmeid 
esitades või mõnel muul ebaausal viisil;
(c) ei vasta enam nendele tingimustele, 
mille alusel tegevusluba on välja antud;
(d) on jämedalt ja järjekindlalt rikkunud 
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käesoleva direktiivi alusel vastu võetud 
sätteid, mis käsitlevad 
investeerimisühingute 
tegutsemistingimusi ja mida kohaldatakse 
kolmanda riigi äriühingute suhtes;
(e) vastab ühele juhtudest, mille puhul 
siseriiklik õigus näeb väljaspool käesoleva 
direktiivi reguleerimisala olevates 
küsimustes ette tegevusloa tühistamise.
Igast tegevusloa kehtetuks tunnistamisest 
teavitatakse ESMAt.
Teavet tühistamise kohta kajastatakse 
artikliga 45 kehtestatud loendis viie aasta 
jooksul.

Or. en

Selgitus

Käesolev jagu peaks olema määruses, mitte direktiivis.

Muudatusettepanek 810
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 41 on komisjonil on 
õigus võtta artikli 2 lõike 3, artikli 4 lõike 
3, artikli 6 lõike 2, artikli 8 lõike 4, artikli 
10 lõike 2, artikli 11 lõike 2, artikli 12 
lõike 2, artikli 13 lõike 7, artikli 14 lõike 
5, artikli 14 lõike 6, artikli 16 lõike 3, 
artikli 18 lõike 2, artikli 18 lõike 3, artikli 
19 lõike 3, artikli 20 lõike 3, artikli 28 
lõike 6, artikli 29 lõike 6, artikli 30 lõike 3, 
artikli 31 lõike 8, artikli 32 lõike 6, artikli 
35 lõike 10 ning artikli 45 lõike 2 
küsimustega seoses vastu delegeeritud 
õigusakte.

Kooskõlas artikliga 41 on komisjonil on 
õigus võtta artikli 12 lõike 2, artikli 14 
lõike 6, artikli 18 lõike 3, artikli 28 lõike 6, 
artikli 29 lõike 6, artikli 30 lõike 3, artikli 
31 lõike 8, artikli 35 lõike 10 ning artikli 
45 lõike 2 küsimustega seoses vastu 
delegeeritud õigusakte.

Or. en
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Selgitus

On kooskõlas eelmiste muudatustega.

Muudatusettepanek 811
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne [kahe aasta möödumist pärast 
finantsinstrumentide turgude määruse 
rakendamist, nagu sätestatud artikli 41 
lõikes 2], esitab komisjon pärast ESMAga 
konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande artiklite 3–6 ja 9–12
alusel kehtestatud läbipaistvuskohustuste 
tegeliku mõju kohta, eelkõige artikli 3 
lõike 2 ning artikli 4 lõigete 2 ja 3 alusel 
antud tehingueelse läbipaistvuse 
kohustustest erandlike vabastuste
kohaldamise ja jätkuva asjakohasuse kohta.

1. Enne [kahe aasta möödumist pärast 
finantsinstrumentide turgude määruse 
rakendamist, nagu sätestatud artikli 41 
lõikes 2], esitab komisjon pärast ESMAga 
konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande artiklite 3–12 alusel 
kehtestatud läbipaistvuskohustuste tegeliku 
mõju kohta, eelkõige artikli 3 lõike 2 ning 
artikli 4 lõigete 2 ja 3, lisaks ka artikli 8
alusel antud tehingueelse läbipaistvuse 
kohustustest erandlike vabastuste 
kohaldamise ja jätkuva asjakohasuse kohta.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuskohustuste mõju muudele kui aktsiaturgudele tuleb lähedalt jälgida, kuna see 
kontseptsioon on täiesti uus.

Muudatusettepanek 812
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne [kahe aasta möödumist pärast 
finantsinstrumentide turgude määruse 
rakendamist, nagu sätestatud artikli 41 
lõikes 2], esitab komisjon pärast ESMAga 
konsulteerimist nõukogule ja parlamendile 

2. Enne [kahe aasta möödumist pärast 
finantsinstrumentide turgude määruse 
rakendamist, nagu sätestatud artikli 41 
lõikes 2], esitab komisjon pärast ESMAga 
konsulteerimist nõukogule ja parlamendile 
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aruande artikli 13 toimimise kohta, 
sealhulgas selle kohta, kas pädevatele 
asutustele laekuvate ja nende vahel 
vahetatavate tehinguaruannete sisu ja vorm 
võimaldab investeerimisühingute tegevust 
kooskõlas artikli 13 lõikega 1 igakülgselt 
jälgida. Komisjon võib esitada 
asjakohaseid ettepanekuid, sealhulgas 
selles osas, kas kehtestada nõue, et 
tehingutest tuleks aru anda mitte 
pädevatele asutustele, vaid ESMA 
määratud süsteemile, mis võimaldaks 
pädevatele asutustele juurdepääsu kogu 
käesoleva artikli kohaselt esitatud teabele.

aruande artikli 13 toimimise kohta, 
sealhulgas selle kohta, kas pädevatele 
asutustele laekuvate ja nende vahel 
vahetatavate tehinguaruannete sisu ja vorm 
võimaldab investeerimisühingute tegevust 
kooskõlas artikli 13 lõikega 1 igakülgselt 
jälgida. Komisjon võib esitada 
asjakohaseid ettepanekuid, sealhulgas 
selles osas, kas kehtestada nõue, et 
tehingutest tuleks aru anda mitte 
pädevatele asutustele, vaid ESMA 
määratud süsteemile, mis võimaldaks 
pädevatele asutustele juurdepääsu kogu 
käesoleva artikli kohaselt esitatud teabele 
reaalajas ning mis võiks toimida 
finantsinstrumentide turgude ja direktiivi 
2004/39/EÜ tühistamise kohta välja antud 
direktiivis (2011/0298/COD)) nimetatud 
konsolideeritud kauplemisandmete 
üksusena ning siseringitehingute ja 
turuga manipuleerimise kohta välja antud 
määruse (C7-0360/11) eesmärkidele 
vastava keskse koostöösüsteemina, mille 
kaudu saab avastada erinevatel turgudel 
ja erinevates riikides toimuvaid turgude 
kuritarvitamisi.

Or. fi

Muudatusettepanek 813
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Enne [kahe aasta möödumist pärast 
finantsinstrumentide turgude määruse 
rakendamist, nagu sätestatud artikli 41 
lõikes 2], esitab komisjon pärast ESMAga 
konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande võimaluse kohta 
arendada välja konsolideeritud 
väljavõtetele EBBO ning kas see võiks 
olla asjakohane kaubanduslik lahendus 
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turuosaliste vahelise teabe asümmeetria 
vähendamiseks ja ka kauplemiskohtades 
vahend reguleerijatele paremaks 
väljavõtete tegevuste jälgimiseks.

Or. en

Selgitus

Kuigi EBBO tutvustamine oleks küllalt kallis ettevõtmine praegustes kauplemistingimustes 
Euroopas, peaks ESMA kaaluma, kas see on midagi, mille suunas peaksime töötama, kui ELi 
finantsturud muutuvad üha rohkem integreerituks ja arenevad.

Muudatusettepanek 814
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 67 lõikele 2 lisatakse 
järgmine lõik: „Kauplemisteabehoidla 
edastab andmed pädevatele asutustele 
kooskõlas määruse [finantsinstrumentide 
turgude määrus] artiklis 23 sätestatud 
nõuetega.”

Määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 81 lõikele 3 lisatakse 
järgmine lõik: „Kauplemisteabehoidla 
edastab andmed pädevatele asutustele 
kooskõlas määruse [finantsinstrumentide 
turgude määrus] artiklis 23 sätestatud 
nõuetega.”

Or. en

Muudatusettepanek 815
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artiklile 1 lisatakse järgmine 
lõik:
„5 a. Kliirimiskohustust artikli 4 alusel ja 
aruandluskohustust artikli 9 alusel 
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tuletislepingutele, mille vastaspool on 
EKPSi üks liige, ei kohaldata.“
(Selguse huvides, määruse [Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus] artikli 1 muutmise 
ettepanek rajaneb kompromissil, millega 
Euroopa Parlament 29. märtsil 2012 
täiskogu istungi esimesel lugemisel nõustus 
(„kompromiss") ja mitte komisjoni 
15.9.2010 ettepanekul COM(2010) 484 
final („komisjoni ettepanek").)

Or. en

Selgitus

The subjective exemption of the members of the ESCB from the application of the Regulation 
[EMIR] laid down in the Regulation [EMIR] is not sufficient to ensure that a derivative 
contract to which a member of the ESCB is counterparty is exempt from the clearing and 
reporting obligations. Furthermore, it should be noted the reporting obligations foreseen 
under Regulation [EMIR] require CCPs and counterparties to ensure that the details of any 
derivative contract they have concluded is reported to a trade repository. We are of the view 
that this reporting could severely compromise the effectiveness of operations conducted by 
central banks as part of their statutory objectives and tasks, namely in the field of monetary 
policy or foreign exchange operations, which relies on timeliness and confidentiality. This is 
particularly true where the counterparties of a member of the ESCB would be obliged to 
report information relating to specific types of derivative contracts as the size of those 
derivative contracts at certain times could allow market participants to identify almost 
immediately ESCB central banks’ transactions as such, even without the release of their 
name. The above amendment also aims at clarifying that, in view of the subjective exemption 
provided to the members of the ESCB, derivative contracts to which a member of the ESCB is 
counterparty are exempt from the clearing obligation. Against this backdrop and in order to 
ensure consistency with the corresponding amendments suggested to the proposed MiFIR, 
(see paragraph 7 and amendment 12 of ECB opinion CON/2012/21), it is recommended to 
amend Regulation [EMIR] to ensure that derivative contracts to which a member of the ESCB 
is counterparty are exempt from clearing and reporting obligations.

Muudatusettepanek 816
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 71 lõikele 3 lisatakse 
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järgmine lõik: „artikleid 3 ja 8 ei 
kohaldata kontsernisiseste tehingute 
suhtes enne viie aasta möödumist 
käesoleva määruse jõustumisest. Sellel 
põhjusel eemaldatakse tingimused 2(a)(i) 
ja 2(a)(iv) kontsernisiseste tehingute 
mõistest käesoleva määruse artiklis 2a 
viieaastase perioodi jooksul."

Or. en

Muudatusettepanek 817
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 a
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja 
krediidiriski vahetustehingute teatavate 

aspektide kohta muutmine
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
lühikeseks müügi ja krediidiriski 
vahetustehingute teatavate aspektide 
kohta muudetakse artiklis 10 järgnevalt: 
«Artikleid 5, 6, 7, 8, 12 ja 13 ning artikleid 
18–29 kohaldatakse kõigi füüsiliste või 
juriidiliste isikute suhtes, olenemata 
sellest, kas nende elu- või asukoht on 
liidus või kolmandas riigis.»

Or. fr

Selgitus

Et vältida igasugust kõrvalehiilimist Euroopa normidest ja tagamaks nende tõhusat 
rakendamist, tuleks MIFIRi raames kasutada võimalust muuta artiklit 10 nii, et 
kättesaadavaks tegemise reegel (locate rule) ja erakorralistel asjaoludel võetavad meetmed 
kohalduks nii ELis kui kolmandas riigis elavatele või asuvatele füüsilistele ja juriidilistele 
isikutele.
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Muudatusettepanek 818
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Olemasolevad kolmandate riikide 
ühingud võivad jätkata oma teenuste ja -
tegevuse pakkumist liikmesriikides vastava 
liikmesriigi korra kohaselt kuni [nelja 
aasta vältel pärast käesoleva määruse 
jõustumist].

1. Olemasolevad kolmandate riikide 
ühingud võivad jätkata oma teenuste ja -
tegevuse pakkumist üksikisikutele 
liikmesriikides vastava liikmesriigi korra 
kohaselt kuni 31. detsembrini 2016. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 819
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva määruse V jaotist ei 
kohaldata kontsernisiseste tehingute 
suhtes enne kolme aasta möödumist 
käesoleva määruse jõustumisest. Sellel 
põhjusel eemaldatakse tingimused 2(a)(i) 
ja 2(a)(iv) kontsernisiseste tehingute 
mõistest määruse [ ] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) artiklist 2a 
viieaastase ajavahemiku jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 820
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva määruse V jaotist ei 
kohaldata kontsernisiseste tehingute 
suhtes enne viie aasta möödumist 
käesoleva määruse jõustumisest. Sellel 
põhjusel eemaldatakse tingimused 2(a)(i) 
ja 2(a)(iv) kontsernisiseste tehingute 
mõistest määruse (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) artiklist 2a 
viieaastase ajavahemiku jooksul.

Or. en

Selgitus

Requiring mandatory trading of intra-group transactions, that at a first stage would not 
comply with the requirements in Article 2a.2(a)(i) and (iv) of EMIR, would have a negative 
impact on financial groups, members of which are located in countries where the legislative 
process for introducing the G-20 commitments has not yet been started. In fact, there are 
many G-20 countries (such as México, Argentina and Brazil) that have committed to put in 
place regulations that are similar to those of the EU and such countries’ legislators are 
waiting for the outcome of European and US regulators. As time is needed to develop similar 
legal frameworks in these countries, in the meantime a form of “grandfathering” should be 
offered to avoid forcing these intra-group transactions to be mandatorily traded on a trading 
venue.

Muudatusettepanek 821
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil võib võtta kooskõlas 
artikliga 41 delegeeritud õigusaktidega 
vastu meetmeid, täpsustades tähtaja, mille 
võrra pikendatakse lõikes 2 sätestatud 
tähtaega, võttes arvesse komisjoni poolt 
kooskõlas artikliga 37 juba vastu võetud 
samaväärsuse otsuseid ning oodatavaid 
muutusi kolmandate riikide õiguslikus ja 
järelevalveraamistikus.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 822
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 
[päevast, mil möödub 24 kuud käesoleva 
määruse jõustumisest], välja arvatud artikli 
2 lõige 3, artikli 4 lõige 3, artikli 6 lõige 2, 
artikli 8 lõige 4, artikli 10 lõige 2, artikli 11 
lõige 2, artikli 12 lõige 2, artikli 13 lõike 7, 
artikli 14 lõike 5, artikli 14 lõike 6, artikli 
16 lõige 3, artikli 18 lõige 2, artikli 18 
lõige 3, artikli 19 lõige 3, artikli 20 lõige 3, 
artikli 23 lõige 8, artikli 24 lõige 5, artikkel 
26, artikli 28 lõige 6, artikli 29 lõige 6, 
artikli 30 lõige 3 ning artiklid 31, 32, 33, 
34 ja 35, mida kohaldatakse kohe pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 
[päevast, mil möödub 24 kuud käesoleva 
määruse jõustumisest], välja arvatud artikli 
2 lõige 3, artikli 4 lõige 3, artikli 6 lõige 2, 
artikli 8 lõige 4, artikli 10 lõige 2, artikli 11 
lõige 2, artikli 12 lõige 2, artikli 13 lõike 7, 
artikli 14 lõike 5, artikli 14 lõike 6, artikli 
16 lõige 3, artikli 18 lõige 2, artikli 18 
lõige 3, artikli 19 lõige 3, artikli 20 lõige 3, 
artikli 23 lõige 8, artikli 24 lõige 5, artikkel 
25, artikkel 26, artikli 28 lõige 6, artikli 29 
lõige 6, artikli 30 lõige 3 ning artiklid 31, 
32, 33, 34 ja 35, mida kohaldatakse kohe 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 823
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 
[päevast, mil möödub 24 kuud käesoleva 
määruse jõustumisest], välja arvatud artikli 
2 lõige 3, artikli 4 lõige 3, artikli 6 lõige 2, 
artikli 8 lõige 4, artikli 10 lõige 2, artikli 11 
lõige 2, artikli 12 lõige 2, artikli 13 lõike 7, 
artikli 14 lõike 5, artikli 14 lõike 6, artikli 
16 lõige 3, artikli 18 lõige 2, artikli 18 

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 
[päevast, mil möödub 12 kuud käesoleva 
määruse jõustumisest], välja arvatud artikli 
2 lõige 3, artikli 4 lõige 3, artikli 6 lõige 2, 
artikli 8 lõige 4, artikli 10 lõige 2, artikli 11 
lõige 2, artikli 12 lõige 2, artikli 13 lõike 7, 
artikli 14 lõike 5, artikli 14 lõike 6, artikli 
16 lõige 3, artikli 18 lõige 2, artikli 18 
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lõige 3, artikli 19 lõige 3, artikli 20 lõige 3, 
artikli 23 lõige 8, artikli 24 lõige 5, artikkel 
26, artikli 28 lõige 6, artikli 29 lõige 6, 
artikli 30 lõige 3 ning artiklid 31, 32, 33, 
34 ja 35, mida kohaldatakse kohe pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

lõige 3, artikli 19 lõige 3, artikli 20 lõige 3, 
artikli 23 lõige 8, artikli 24 lõige 5, artikkel 
26, artikli 28 lõige 6, artikli 29 lõige 6, 
artikli 30 lõige 3 ning artiklid 31, 32, 33, 
34 ja 35, mida kohaldatakse kohe pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 824
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolev määrus jõustub nende 
isikute suhtes, kes jäid varem direktiivi 
2004/39/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti k 
kohaselt kohaldamisalast välja, alates 
[päevast, mil möödub kaks aastat 
käesoleva määruse jõustumisest].

Or. de

Selgitus

Finantsinstrumentide turgude määrust kohaldatakse edaspidi uute osalejate suhtes, kes seni 
olid kohaldamisalast välja jäetud. Need peavad esmakordselt täitma kõiki nõudeid ja viima 
lisaks läbi restruktureerimised. Teisiti on rahaasutuste puhul, mis peavad täitma ainult 
täiendavaid nõudeid. Seetõttu on nende ettevõtjate jaoks vajalik pikem jõustamistähtaeg.


